
 
2 

                             مفتاح النجاح (  0)            
 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أناسي  سان إن قليلة  كثيرة  يقابل          يواجه 

 أهداف  هدف  تخذله  تعينه  صعوبات عقبات

 مفاتيح  مفتاح  يكره يحب  ينظر يتطلع

 أنفس  نفس  يواجه يستسلم  ينقاد يستسلم 

 أفراد  فرد   الفشل  النجاح  تساعده  تعينه

 تجارب  تجربة  التردد  الثقة ييأس  يقنط

 مهارات  مهارة  يأمل  يقنط  يستخف يستهين

 صعوبات  صعوبة  قسوة رحمة خ لق بعط  

 قدرات  قدرة   الشر الخير مكانته منزلته

 ضرورات  ضرورة  التكبر التواضع  ضاعت مكانته هانت صورته

 صور  صورة  انخفضت  ارتفعت  يقوم ينهض

 قرارات  قرار  كسب خسر يتهاون -يعجز  يقصر 

 مراحل  مرحلة  ضار   مفيد  االختراع االبتكار 

 عقبات  عقبة  خروج دخول باستمرار  دوما 

 عناصر عنصر  سهولة       صعوبة  االختراع  االبتكار 

أيجاد شئ من  األبداع

 عدم

 أعمال  عمل  رفض قبول

 ماهرون  ماهر   أسوأ   أحسن   أكمل  أتم 

 مواقف موقف  عظمت هانت طاقة  قدرة

 طموحات  طموح  الماضي  المستقبل   اإلجادة  المهارة 

 أرواح  روح  أحيانا دوما   عظيمة -ممتازة  فائقة 

 نفوس  نفس  التقليد االبتكار   التصميم  -الثبات  اإلصرار 

 حدود حد  االستسالم التحدي  الصحيح  الصائب 

 مواجهات  مواجهة  يصر  يتردد  يسير يمضي 

 أفراد فرد مستهلكين  منتجين  مام إلى األ قدما 

 أداءات أداء  الموت الحياة زحاج   حد

                                                                                                           (6)                                                                        
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 : األسئلة 
       ماذا يواجه اإلنسان في حياته ؟  -0

 .عقبات كثيرة عليه أال يستسلم لها  -   

          ما هدف اإلنسان في الحياة ؟  -6

 .  هدف اإلنسان في الحياة  النجاح - 

 ما العناصر الستة للوصول للنجاح ؟  -3

         .المسئولية  - .               التواضع  -                     الثقة بالله و النفس  -

 . اإلصرار  -.                المهارة  -.                                      بداع اإل -

 ؟  جب على اإلنسان ان يستهين بنفسهلماذا ال ي -4

 .ألن اإلنسان طبع على الخير   -   

 ما أهمية هذه العناصر الستة ؟  -5

 . هي مفتاح النجاح الحقيقي  -

 ما أهمية الثقة بالله ؟  -2

 . تجعل اإلنسان ال يقنط من رحمة هللا  -

؟                                                                ما نتيجة التكبر على الناس -2

 . من تكبر هانت صورته في العيون و خسر نفسه  -

 ما المقصود باإلبداع ؟  -8

                                                                       . هو التفكير في كل جديد  -

 ما المقصود بالمسئولية ؟  -9

 .ن ينهض بها ألكل إنسان مسئولية يجب  -

 ما صفات اإلنسان الناجح ؟  -01

 .الناجح ال يتردد في اتخاذ القرار الصائب و ال تقف طموحاته عند حد  -    

 لماذا ال تقف طموحات الناجح عند حد ؟  -00

 .يملك روح التحدي و المنافسة  ألنه -

 كيف تحقق النجاح في حياتك ؟ -06

 . باالجتهاد في تحصيل الدروس و المذاكرة  -
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 ( :مفتاح النجاح ) القراءة من موضوع 

يواجه اإلنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة عليه أال يستسلم لها و هو " 

اح ، فالنجاح هدف  اإلنسان و لكن يتطلع إلى المستقبل ، و يحلم بالنج

 . "الوصول إليه تحتاج مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة 

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .عاقبة  –عقب  –عقبة )   ( : ...................عقبات ) مفرد كلمة  -0

 ( .تخذله  –تساعده  –ركه تت( : ..................  ) تعينه ) مرادف كلمة  -6

 ما الذي يواجهه اإلنسان في حياته ؟ و ماذا يجب عليه أن يفعل ؟( ب) 

 .اذكر ثالثة من عناصر النجاح ( ج) 

 ما واجب التلميذ للوصول للنجاح ؟ ( د) 

 ............................ -6......................................                   -0( أ)

 ( ..........................................................................................ب)

 ( ..........................................................................................ج)

 ............................( .............................................................د)

 ============================================== 

 ( :مفتاح النجاح ) من موضوع : القراءة 

و السادسة هي اإلصرار فالناجح ال يتردد في اتخاذ القرار الصائب ، إنما " 

يمضي قدما في تنفيذه واثقا في قدرته عى الوصول إلى هدفه ، و ال تقف 

 " ه عند حد ألنه يملك روح المنافسة و التحدي طموحات

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( الجرئ –الصحيح  –السريع ( : ........................ ) الصائب ) مرادف كلمة  -0

 ( يعاني   –يصر  –ينادي ( : ...........................   ) يتردد ) مضاد كلمة  -6

 سمات اإلنسان الناجح كما فهمت من القطعة ؟  ما( ب) 

 لم ال تقف طموحات الناجح عند حد ؟ ( ج) 

 . ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة ( د)

 ................................... -6.....................................         -0( أ)

 ....................................................( ........................................ب)

 ( ..............................................................................................ج)

 ( .................................................................................................د)
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                           نصائح أب (  6)             
 :كلماتي الجديدة 

 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أمواج  موج  اهبطوا  اركبوا  سيرها  مجريها 

وقوفها على  مرساها 

 الشط 

 أوامر  أمر  مرساها  مجريها 

 مياه  اء م سكت  قال  معزول بعيد معزل 

 أرباب رب  قاس  رحيم  سألجأ سآوي 

 أبناء  ابن  تقف  تجري  يحميني  يعصمني 

 معازل  معزل  انزل  اركب  ال تمطري  أقلعي 

 مجاري  مجرى  المؤمنين  الكافرين  ابتلعته األرض  غيض 

 جبال  جبل  يهلكني يعصمني انتهى األمر  قضي األمر 

 مغرقين  غرق م سماء  أرض  رست  استوت 

 ظالمين    ظالم  الناجين  المغرقين  اسم جبل  الجودي 

 -فاض  غيض  موتا -هالكا  بعدا 

 خرج

 كافرين  كافر 

 أسماء  اسم  قربا  بعدا  حجز -منع  حال 

 رحماء  رحيم  استمري  أقلعي  ولدي  بني 

 األيام  اليوم  المنصفين  الظالمين  انتهى األمر قضي األمر

 األقوام  القوم  مهلك عاصم  دعا  ىدنا
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                                                                  : األسئلة 
 مر هللا األبناء ؟ بماذا أ  -0

 .بطاعة الوالدين  -

 بماذا أمر هللا نوح في اآليات ؟  -6

 .بأن يصنع سفينة  -

 هللا بصنع السفينة ؟ و لماذا أمره  -3

 .لتكون سبيل النجاة لمن آمن و لحفظ الحياة   -

 نوح المؤمنين ؟ بماذا أمر  -4

 .بركوب السفينة  -

 .بماذا وصف نوح ربه في اآليات  -5

 .وصفه بأن غفور رحيم  -

 ماذا طلب نوح من ابنه ؟ -2

 .أن يركب السفينة و يكون من المؤمنين  -

 ما موقف االبن ؟ -2

 .فض ركوب السفينة و عصى أوامر أبيه ر -

 ما مصير االبن ؟  -8

 .الهالك و الموت  -

( بهم ) و في .......... يعود على ( هي ) الضمير في ( و هي تجري بهم )  -9

 ...........         يعود على 

 .ـــــ المؤمنون ( بهم ) ـــــ السفينة  ، ( هي )  -    

 ؟ ماذا نتعلم من اآليات   -01

 .نتعلم منها طاعة هللا ، و طاعة الوالدين  -

 ؟ ( مرساها  -مجراها : ) ما الجمال في قوله تعالى  -00

 . تضاد يؤكد المعنى و يوضحه  -

 ؟( موج كالجبال :  ) ما الجمال في قوله تعالى  -06

 .تعبير يدل على قوة األمواج و علوها  -

 ؟( يا سماء ) ،  (يا أرض: ) ما الجمال في قوله تعالى  - 03

 ( .تشخيص )  و فيه صور السماء بإنسان ي نادى ،  ناديصور األرض يإنسان ي   -

 ؟( إني ربي لغفور رحيم : ) ما الجمال في قوله تعالي  -04

 .على رحمة هللا بعباده المؤمنين  تعبير جميل يؤكد -
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 ( : نصائح أب ) المحفوظات من نص 
راها و مرساها إن ربي غفور رحيم و هي تجري بهم و قال اركبوا يها بسم هللا مج" 

 ... "  ............ي اركب معنا في موج كالجبال و نادى نوح ابنه و كان في معزل يا بن

 : تير إلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( . مكوثها  –وقوفها  –سيرها )     ( : ..................جراها م) مرادف كلمة  -0

 ( .اعلموا  –اهبطوا  –ارحموا )    ( : ........................ اركبوا) كلمة  مضاد -6

 ماذا طلب نوح من ابنه ؟ و ما نتيجة عصان االبن لألب ؟ ( ب) 

 ؟(  جبالموج كال: ) ما الجمال في قوله تعالى ( ج) 

 . أمر هللا السماء أن تكف عن المطر و األرض أن تبتلع الماء ( د) 

 ( هات من اآليات  ما يدل على هذا المعنى )                                     

 ( :      x)     أو عالمة (      √)     ضع عالمة ( هـ) 

   .         )             (من صفات هللا التي جاءت باآليات أنه غفور رحيم  -0

 )             (    .         أبيه و ركب السفينة استمع ابن نوح إلى نصائح  -6

  .  ........................ -6                               ............................   -0( ا)

 ( .............................................................................................ب)

 ............................................................( ..................................ج)

 ( ..............................................................................................د)

 ( نصائح  أب )من نص : النصوص 

 و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي و غيض الماء و: " قال تعالى 

 قضي المر و استوت على الجودي و قيل بعدا للقوم الظالمين 

 ( : ..........بعدا ) و هات مضاد كلمة  ( : .............أقلعي ) ى فسر معن( أ)

 ( : .................الظالمين ) و مفرد   ( .........األمر ) مع كلمة و هات ج    

  ؟ " ي ماءك يا أرض ابلع: " ما الجمال في قوله تعالى ( ب)

 ماذا طلب نوح من ابنه ؟ و ما موقف االبن من دعوة أبيه ؟ ( ج)

 ( هات ما يدل على هذا المعنى.  ) طلب نوح من ابنه أن يركب معه السفية و عصى االبن أبيه ( د) 

 ............................... -6.......................................     -0(   أ)

       3-     ......................................4- ................................ 

 ( .........................................................................................ب)

 .............( .............................................................................ج)

 ( ...........................................................................................د)
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 كن قويا ( 3)            
  للشاعر محمود غنيم                                                    

  كلماتي الجديدة 

  

 الجمع كلمةال المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 علوم علم  شيوخ شباب الكسالى النائمين 

 -أودية  وادي  المساء الصبح مصر  الوادي األمين 

 وديان

 أجيال  جيل  الخائن األمين  جاء وقت العمل  أشرق الصبح 

 -معتل  سالم  أيقظوا هزوا 

 مريض

 بسمات بسمة 

 عناوين  عنوان  جبانا  مقداما  قويا  فتيا 

 شباب شاب  العزة  الذل  لجسم ا البنية 

 نائمين نائم  ضعيفا  قويا  شجاعا مقداما 

 مستضعفين مستضعف قوي  خائر  ضعيف الحركة  خائر 

 جباة   جبهة  المرض الصحة  اإلرادة العزم 

 عالمين   عالم  الموت  الحياة  عاجزا عييا

 شفاة شفة  قبحا  نضرة  ف رض ك تب

 أمناء أمين   تحت فوق  الهوان الذل 

 أجيال جيل  عبوس بسمة  أساس الحياة  عنوان الحياة 

 رحمات  رحمة قسوة  رحمة  جماال  نضرة

 أقوياء  قوي    ارسلوها ابعثوها
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    :األسئلة 
 . 0916محمود غنيم شاعر مصري ولد عام  -                    من الشاعر ؟  -0

 .شباب العلم   - يتحدث إليهم الشاعر ؟ من الذين  -6

 ألنهم رجال المستقبل و أمل مصر  -ذا تحدث الشاعر إلى شباب العلم ؟لما  -3

 .جيال فتيا سالم البنية مقداما قويا  -ما صفات الجيل الذي تتمناه مصر ؟  -4

 .اليقظة و نشر الوعي الصحي  -ماذا طلب الشاعر من شباب العلم ؟  -5

 .ك تب الذل على المستضعفين  -ك تب الذل ؟ على من  -2

الصحة تجعل اإلنسان سعيدا قادرا  -ما أهمية الصحة في حياة اإلنسان ؟  -2

 .على العمل 

 ؟( يا شباب العلم : ) ما الجمال في قول الشاعر  -8

 .نداء يدل على حب الشاعر لشباب العلم  -                                 

    ؟( الوادي األمين : ) في قول الشاعر ما الجمال  -9

 .وصف الشاعر وادي النيل بأنه أمين على الشباب  -                                

 ؟( أشرق الصبح : ) ما الجمال في قول الشاعر -01

 .تعبير جميل يدل على التفاؤل و األمل  -                                

 ؟( هزوا النائمين : ) الشاعر ما الجمال في قول  -00

   .تعبير جميل يدعو إلى النشاط و الحركة  -                                

 ؟( مصر ترجو : ) ما الجمال في قول الشاعر  -06

 .تعبير جميل يشبه مصر بإنسان يتمنى  -                                

 ؟( قويا  -فتيا  -مقداما : ) ما الجمال في قول الشاعر  -03

 .كلمات موحية بالقوة و العزم  -                                

 ؟( نضرة : ) ما الجمال في قول الشاعر  -04

 .شبه الشاعر الصحة بالنبات الخضر  -                                

 ؟( انشروها فوق الجباة : ) ما الجمال في قول الشاعر  -05

 .الصحة بالتاج  يصور  تعبير جميل -                                

 ؟( ارسموها بسمة : ) ما الجمال في قول الشاعر  -02

    .تعبير جميل يصور الصحة ببسمة فوق الشفاه  -                                
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 ( :كن قويا ) السؤال األول من نص 

 أشرق اصبح فهزوا النائمين *   *  *   يا شباب العلم في الوادي األمين  

 ســـــالم البنية مقداما قويا        *  *   *   مصـــر ترجـــو منــكم جيال فتيا   

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( اللعب  –العمل  –الكالم )  : .......... جاء وقت ( الصبح  أشرق ) معني  -0

 (مصر  –السعودية  –أمريكا ) ( : ................. ين ي األمالودا) المقصود بـ  -6

 ( .يطيئا  -جبانا  -ضعيفا (  : ........................   ) مقداما ) مضاد كلمة  -3

 ماذا ترجو مصر من شبابها ، كما فهمت من البيتين ؟( ب)

 . (هات من النص ما يدل على هذا المعنى . ) الصحة عنوان الحياة ( ج) 

 ؟( أشرق الصبح : ) ما الجمال في قول الشاعر  (د)

 من الشاعر ؟ ( هـ)

 ..................... -3..................        ... -6         ................... -0( أ)

 .............( ...........................................................................ب)

 ....................................................................................( .....ج)

 ( .........................................................................................د)

 ................( ........................................................................هـ)

 ( :كن قويا ) من نص : السؤال الثاني 

 فانشروها نضرة فوق الجباة *   *   *   إنما الصحة عنوان الحيــــــــاة   

 و ابعثوها رحمة فوق الجباة *   *   *   و ارسموها بسمة فوق الجباة   

 ( ...............مةرح) و مضاد كلمة ( : ....................  الجباة ) هات مفرد ( أ)

 ؟ " نضرة فوق الجباة : " ما الجمال في قول الشاعر ( ب)

 ماذا طلب الشاعر من شباب العلم في البيتين السابقين ؟ ( ج) 

 (ت من النص ما يدل على هذا المعنىها)تتمنى مصر جيال قويا و شجاعا ( د)

 .اشرح البيتين السابقين ( هـ)

 ................................. -6.............               ..................... -0( أ)

 ( .........................................................................................ب)

 ( .........................................................................................ج)

 ............................................................................................ (د)

 ( ...........................................................................................هـ)
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 أنواع الخبر                                   

 : األمثلة 
 ( .خبر شبه جملة جار و مجرور )      .               في الفصللميذ الت -0

 ( .خبر شبه جملة ظرف )    .              فوق الشجرةالطائر  -6

 ( .خبر جملة فعلية .        )  يذهب إلى المصنعالعامل  -3

 ( .خبر جملة اسمية .                  )  طعمه لذيذالسمك  -4

 ( .خبر مفرد .                             )  كنزالقناعة  -5

        ------------------------------------------------------------------

  :أنواع الخبر    :القاعدة  
 (  .مفرد أو مثنى أو جمع ) يكون اسم  :مفرد   -0

 .ضمير يعود على المبتدأ  به( جملة فعلية )  -:جملة  -6

 ( هن -هم  -هما  -ها  -ـه  -ه ) ضمير  به( جملة اسمية  ) -             

 ( . جار و مجرور أو ظرف )  :شبه جملة  -3

       -----------------------------------------------------------

 : ضع خطا تحت الخبر و اذكر نوعه ( أ)
 ................... ( .  .                   ) ....العلماء برعوا في العلوم  -0

 .                     ) ........................ ( .التلميذ مجتهد في عمله  -6 

 ) .........................( .   .                        القائد وسط الجنود  -3

 ... ( .) .....................   .                      السعادة في القناعة  -4

 ) ........................ ( .  .                         القمر نوره ساطع   -5

      -------------------------------------------------------------

 :أكمل بما بين القوسين ( ب)
 ( .ور خبر شبه جملة جار و مجر)       ..........................       األزهار   -0

 ( .خبر جملة اسمية )        ...........................      األزهار  -6

 ( خبر شبه جملة ظرف  )        ...........................      األزهار  -3

 ( .خبر مفرد )        ...........................      األزهار  -4

 ( . جملة فعلية  خبر)        .      ..........................األزهار  -5
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 :تحويل الخبر  

 ( اجعل الخبر المفرد خبرا جمله فعلية )  .في عمله  مجتهدالمصري  -0

 .في عمله  يجتهد المصري -

 ( اجعل الخبر الجملة االسمية  خبرا مفردا . ) القمر نوره ساطع  -6

 .القمر ساطع النور  -

 : أجب بما بين القوسين ( أ)

 . (  جملة فعليةالمفرد خبرا اجعل الخبر )   . المصريون مهتمون بعملهم  -0

- ...............................................................................................  

 .( اجعل الخبر المفرد خبرا جملة اسمية )               . هللا واسع الرحمة  -6

- ............................................................................................... 

 . ( جملة فعلية  المفرد خبرا اجعل الخبر)        . التلميذ مجتهد في عمله  -3

- ................................................................................................ 

 . (  فعلية  جملةالمفرد خبرا  اجعل الخبر )            . أبناء مصر متفوقون  -4

- ................................................................................................. 

 . ( اجعل الخبر الجملة الفعلية خبرا مفردا ) يتعاونون               المؤمنون  -5

- ................................................................................................ 

=============================================== 

 العصفور فوق الشجرة             -6       .          العامل في المصنع  -0: أعرب 

 إعرابها         الكلمة  إعرابها            الكلمة 

 العامل 

 في

 المصنع 

 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة

 حرف جر

 اسم مجرور بفي و عالمة جره الكسرة 

   و الجار و المجرور في محل رفع خبر -

 العصفور 

 فوق 

 الشجرة 

 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة

 منصوب و عالمة نصبه الفتحة  ظرف مكان

 ر و عالمة جره الكسرةمضاف إليه مجرو

 و الظرف في محل رفع خبر   -

 

 . القمر نوره ساطع  -4.       التلميذ يذهب إلى المدرسة  -3: أعرب 

 إعرابها           الكلمة  إعرابها          الكلمة 

 التلميذ

 يذهب

 

 إلى 

 المدرسة 

 مرفوع و عالمة رفعه الضمة  مبتدأ

 فعل مضارع و الفاعل ضمير مستتر

 و الجملة الفعلية في محل رفع خبر

 حرف جر 

اسم مجرور بفي و عالمة جره 

 الكسرة  

 القمر 

 نوره

 

 ساطع 

 مبتدأ أول مرفوع و عالمة رفعه الضمة
مبتدأ ثاني مرفوع و عالمة رفعه 

 الضمة

خبر المبتدأ الثاني مرفوع و عالمة 

 رفعه الضمة

و المبتدأ الثاني و خبره في محل رفع 

 األول   خبر المبتدأ
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 ذكاء صبي ( 4)          
 :كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 علوم علم خرج دخل نهره زجره

 خلفاء خليفة جهل علم علمت أحطت

 -صبيان  صبي خوف أمن خوف رهبة 

 صبية

 هداهد هدهد  أكره أحب انتهت أفضت 

 قلوب قلب يسكت يتكلم مدح ثناء

 ألسنة لسان  الصغر الكبر تسقط لتز

 بالد بلد  منع منح حكام خلفاء

 أمراء أمير كذبت صدقت الموضع المقام 

 سنوات  سنة  خفنا أمنا السداد في القول الحكمة

 غلمان  غالم  عدلك جورك اإلنسان المرء

 وفود وفد  ذم ثناء وهب منح

 منازل منزل  عدلك جورك أكبر منك أسن منك 

 مؤمنون  مؤمن  أمن رهبة ظلمك جورك 

 -بطش  حلم انصحني عظني

 غضب 

  

   ناسيا    حافظا  خدعهم غرهم 

   نجحد نحمد  جئنا قدمنا

   الحرب السالم  منحه وهبه 

     ظلمك  جورك 

     سماحة    حلم 

       أولى      

   

     أحق   

     ناطقا    الفظا        
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 : األسئلة 
 ما الصفات المشتركة بين البطلين في القصتين ؟  -0

 .الفصاحة و الذكاء و الشجاعة و حسن الحديث  -

  ؟ما موقف الخليفة من الحسن بن الفضل  -6

 . و نهره الخليفة زجره  -

 ما المثل الذي ضربه الحسن بن الفضل للخليفة ؟ -3

 .قصة سليمان و الهدهد  -

 ؟ ر بن عبدالعزيز لصبي وفد الحجازماذا قال عم -4

 .ليتكلم من هو أسن منك : قال له  -

 متى يكون المرء مستحقا للكالم ؟ -5

 . عندما يكون لسانه الفظا ، و قلبه حافظا و فصيح اللسان  -

 كيف أقنع الصبي الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالكالم ؟ -2

 .ه قلبه و لسانه يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغري: قال له  -

 ما رأيك في تصرف الصبي ؟ -2

 .يدل على ذكاء الصبي و شجاعته و فصاحته  -

 ؟(  الفتى ) ما سن هذا الغالم  -8

 .اثنتا عشرة سنة  -

 ما سر تعجب  الخليفة عمر بن عبدالعزيز  ؟ -9

 .تعجب من فصاحته و ذكائه  -

 ما نتيجة من يغرهم حلم هللا و ثناء الناس ؟ -01

 .زل قدمه ت -

 من قائل هذه العبارة ؟ ( . عظني يا غالم )  -00

 .مير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أ -

 ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟  -06

 .أن من يستحق الكالم هو  من وهبه هللا لسانا الفظا و قلبا حافظا  -
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 ( ذكاء صبي : ) السؤال األول من موضوع 

يا أمير المؤمنين إنما المرء : منك فقال الغالم  يا غالم ليتكلم من هو أسن" 

بأصغريه قلبه و لسانه فإن وهبه هللا لسانا الفظا و قلبا حافظا فقد استحق 

 "الكالم 

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .أخذه  –منحه  –سلبه ( : ....................           ) وهبه ) مرادف كلمة  -0

 ( .أغالم  –غالف  –غلمان ( : .........................         ) غالم )ع كلمة جم -6

 كيف أقنع الغالم أمير المؤمنين بالكالم ؟ ( ب) 

 ( :   X)    أو عالمة (     √)   ضع عالمة ( ج) 

 .                                          )        ( سنة  ةعشر كان سن الغالم ثالث -0

 )        (      .                من صفات الغالم الذكاء و الفصاحة و الشجاعة  -6

 ............................... -6.......................................      -0(   أ)

 ( ...................................................................................ب)

 )              (  .  -6)             (  .                    -0(  ج)

============================================== 

 : ( ذكاء صبي )موضوع السؤال الثاني من 

إن أناسا غرهم حلم : عظني يا غالم ، فقاتل يا أمير المؤمنين : فقال عمر  "

و ثناء الناس عليهم  ن ممن يغرهم حلم هللا ، فال تكهللا و ثناء الناس عليهم ، 

 " فتزل قدمك 

 : هات من القطعة السابقة ما يأتي ( أ)

 ( .ذم ) و مضاد لكلمة  -6( .               خدعهم ) كلمة بمعنى  -0

 ( .              المؤمن ) ها كلمة مفرد -3

 من قائل هذه العبارة ؟( . عظني يا غالم ( ) ب)

 الصبي أمير المؤمنين ؟ بم نصح( ج) 

 ما سن هذا الغالم ؟(  د)

 ......................... -3......................        -6....................       -0( أ)

 ( ...........................................................................................ب)

 .............................................................................( ...............ج)

 ( ...........................................................................................د)
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 المنصور و الطيور ( 5)             
 : كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 قصور قصر قليلة كثيرة أحجار غالية  الجواهر 

 خلفاء خليفة  أخذ منه أعطاه  مدينة باليمن عدن 

 صرر صرة  باردا  قائظا  مدينة بالعراق بغداد 

 دنانير دينار صعد نزل  ذاهبا إلى  قاصدا 

 طرق طريق هبطت طارت  شديد الحرارة قائظ 

يغتسل بالماء  يتبرد 

 دالبار

 شواطئ شاطئ  عائدة ذاهبة 

 أنهار نهر  فرح حزن مالبسه ثيابه 

 أخبار خبر رحيل  عودة طائر  حدأة

 وسائل وسيلة  الصحة المرض تظنها تحسبها 

 أنهار نهر  سأل أجاب مرمى البصر األفق 

 طيور طائر الغرب الشرق  الحزن الهم 

 نواحي ناحية  العام  الخاص  سيدي موالي 

 مبالغ مبلغ  فوق تحت  الجهة  ة الناحي

 نخل نخلة  ذم  أثنى  يكرر يردد 

 تجار تاجر  استقبحه استحسنه  وجد عثر على 

 جواهر جوهرة فقد عثر أسرع بادر 

 أحجار حجر  غباء ذكاء أعجبني  راقني 

 ثياب ثوب   أخذها خفية  اختلسها 

 جهات جهة   مدح       أثنى 

 أحوال حال   الناس        العباد 

 بالد بلد   خدعة      حيلة 

 عباد عبد    

 مكافآت مكافأة     
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 :األسئلة 
 لماذا ذهب التاجر من عدن إلى بغداد ؟ -0

 .ليبيع جواهر للخليفة المنصور  -

 ماذا أعطاه الخليفة المنصور ؟ -6

 .دينار ثمنا للجواهر(  011) صرة بها مائة  -

 النهر ؟ لماذا نزل التاجر إلى -3

 ( .يغتسل ) ليتبرد بماء النهر  -

 أين وضع التاجر الثياب و الصرة ؟ -4

 .وضعها على شاطئ النهر  -

 ماذا حدث للصرة التي بها المال ؟ -5

 .خطفتها حدأة و طارت بعيدا  -

 ماذا حدث للتاجر ؟ -2

 .أصابه الهم و الغم  -

 بماذا أمر المنصور شرطيه ؟  -2

 جهة الشرطة ؟ أن يبحث عن المال -

 بماذا عاد الشرطي ؟ -8

 .عثر على مبلغ من المال : عاد برجل قال أنه  -

 أين وجد الرجل المال ؟ -9

 .سقط عليه من السماء و هو يعمل تحت نخلة  -

 بم كافأ الخليفة الرجل ؟ -01

 .دينار (  011) أعطاه مائة  -

 لماذا كافأ الخليفة الرجل ؟ -00

 .حتى يعرف صاحبه ألنه احتفظ بالمال  -

 لم فرح التاجر ؟ -06

 .ألن الخليفة أعطى الرجل مائة دينار مكافأة ، و ألنه وجد ماله  -

 لماذا تعجب الناس عند سماعهم القصة ؟ -03

 .تعجبوا من ذكاء المنصور و حيلته  -
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  ( المنصور و الطيور): القراءة من موضوع 

كان اليوم قائظا أراد أن يتبرد  و بينما هو في طريقه على شاطئ النهر و" 

بالماء ، فوضع ثيابه و تلك الصرة على الشاطئ و نزل النهر فمرت حدأة 

 " فخطفت الصرة و هي تحسبها لحما و طارت 

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 (يغتسل  –يشرب  –يرتوي )  .........................( : يتبرد ) مرادف كلمة  -0

 ( سخونته  –برودته  –أعاصيره ) ..........شديد في ( : ظا قائ) مضاد كلمة  -6

 ( المغرب  –الظهر  –الفجر ) .........سير على الشاطئ وقت كان التاجر ي -3

 ماذا فعلت الحدأة بالصرة ؟( ب)

 ( :   X)   أو عالمة (   √)    ضع عالمة ( ج ) 

 (   )         .   ائة دينارا ثمنا لجواهر ثمأعطى المنصور للتاجر صرة بها ثال  -0

 .                   )          (تعجب الناس من ذكاء المنصور و حسن تصرفه  -6

 ........................ -3........................   -6......................    -0(   أ)

 ............................................( ..........................................ب)

 )           (  -6)          (   .                     -0(  ج)

============================================== 

 ( المنصور و الطيور ) القراءة من موضوع 

بينما كنت أعمل تحت نخلة ، إذ سقطت أمامي الصرة ،  :فقال الرجل " 

إن الطائر اختلسها من مكان ما ، : فأخذتها و راقني منظرها ، فقلت 

 . " فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها 

 : هات من القطعة السابقة ( أ)

 (  .الطيور ) كلمة جمعها  -6(  .    أعجبني ) كلمة مرادفها   -0

 أين كان الرجل عندما سقطت عليه الصرة ؟( ب)

 بما كافأة الخليفة ؟ بماذا نصف هذا الرجل ؟ و( ج)

 ( . الحديقة ) اكتب شبكة المفردات لكلمة ( د)

 ........................... -6.........................                                 -0(  أ)

 ( ...........................................................................................ب)

 ( ............................................................................................ج)

 (  ...................     .......................     ...................    ..................د)
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 الطماع و الدجاجة ( 2)      

 كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 دجاج  دجاجة  كريم  بخيل  الزمان  الدهر

تأخذ منه  تعطيه  شدة االحتياج شر الحاجة 

تمنع  -

 عنه 

 بخالء  بخيل 

ما يعجب  العجب

 لعظمته

 -دهور  دهر  تعوزه تكفيه

 أدهر 

 شرور  شر  خير   شر  اعتقد ظن 

 حاجات  حاجة  بقى مر  مال مدفون كنز 

 أيام  يوم  تأكد ظن  ( غنى ) قوة  ا عز

 بيض بيضة  ينقص  يزداد  أمسك  قبض 

 كنوز  كنز  ذال   عزا  قطعها  شقها 

 مساكين  مسكين  ترك  قبض  قلة إدراكه غفلته 

 سكاكين  سكين  يقظة  غفلة  فناء بيته  حضرته 

 عظمات  عظمة القناعة  الطمع  المال الكثير لقيه 

 أطماع  طمع  حفظ يع ض حجره حضنه

 أناسي  إنسان  فقد  جمع  ملقاة مرمية 

 شكوك شك  يساره  يمينه  الجشع   الطمع

   يقل يزداد  لديه عنده 

     تغنيه  تكفيه 

حرف للدهشة  إذ

 و المفاجأة
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 : األسئلة 
 من الشاعر ؟ -0

 . ولد في بني سويف(  0889 - 0868) محمد عثمان جالل  -

 ماذا يمتلك البخيل ؟ -6

 .دجاجة تبيض له كل يوم بيضة من ذهب  -

 ماذا ظن البخيل ؟  -3

 .أن في بطن الدجاجة كثير من البيض الذهبي  -

 ماذا فعل بالدجاجة ؟  -4

 .شقها نصفين بحثا عن الذهب و لم يجد شيئا  -

 ما عاقبة الطمع ؟  -5

 .الحرمان و الندم  -

 ؟( دجاجة تكفيه شر الحاجة : ) لشاعر ما الجمال في قول ا -2

 .صور الدجاجة شخصا يمد يد العون لصاحبه  -

 ؟ ( تعطيه العجب : ) ما الجمال في قول الشاعر  -2

 . صور الشاعر العجب شيئا ي عطى  -

 ؟( الطمع ضيع لإلنسان ما قد جمع : ) ما الجمال في قول الشاعر  -8

 .لخير صور الطمع شخصا يضيع على اإلنسان ا -

 تكفيه طول الدهر شر الحاجة ***     كان البخيل عنده دجاجــــــة       -9

 و هي تبيض بيضة من ذهب  ***     في كل يوم مر تعطيه العجب       - 

 ( اشرح البيتين السابقين )                     

ض له إن أحد البخالء كان يملك دجاجة ، و كانت الدجاجة تبي: يقول الشاعر  -

كل يوم بيضة من ذهب تكفيه الحاجة و االحتياج للناس ، و اعتقد هذا البخيل 

 .الطماع أن في بطن الدجاجة مئات من البيض الذهبي 

 . الطمع يضيع الخير على اإلنسان   -01

 ( هات من النص ما يدل على هذا المعنى )                                       

 .ضيع لإلنسان ما قد جمع ***     لطمع      فقال ال شك بان ا  -

 ماذا نتعلم من هذا النص ؟ -00

 .أن الطمع ي ضيع على اإلنسان الخير  -
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 ( : البخيل و الدجاجة ) من : النصوص 
 تكفيه طول الدهر شر الحاجة * * *  كان البخيل عنده دجاجـــــــة    -

 يضة من ذهبو هي تبيض ب*  * *  في كل يوم مر تعطيه العجب   -

 ( : .........العجب ) معنى  -6  ( : .........شر الحاجة ) معنى  -0 هات( أ)

 ( : .............البخيل ) مضاد  -4: ...............   (الدهر ) و جمع  -3           

 ماذا امتلك البخيل ؟ و ماذا كانت تعطيه ؟( ب)

 ؟  (شر الحاجة : ) ما الجمال في قول الشاعر ( ج) 

 ماذا يحدث لو انتشرت القناعة بين الناس ؟( د) 

 ................ -4...................     -3..................    -6...............    -0( أ)

 ( ............................................................................................ب)

 .................................................................................( ...........ج)

 ( .............................................................................................د)

=============================================== 

 ( :لدجاجة البخيل و ا) المحفوظات من نص 
 و أنه يزداد منه عـــــــــزا *   *   *        فظن يوما أنها فيها كنزا      

 و كان في يمينه سكــــــين *   *   *       فقبض الدجاجة المسكين   

 إذ هي كالدجاج في حضرته   *   *   *       فشقها نصفين من غفلته    

 : وسين اختر اإلجابة الصحيحة مما بين الق(  أ)

 ( .سرعة  –غنى  –شجاعة ( : ....................... ) عزا ) المقصود بكلمة  -0

 ( .قوته   –حزنه  –يقظته ( : .......................... ) غفلته ) مضاد كلمة  -6

 ما الدرس الذي نتعلمه من تصرف هذا الرجل ؟ ( ب)

 ؟ (  ة تكفيه شر الحاج: ) ما الجمال في قول الشاعر ( ج) 

 ( .أكمل ............................   ) قائل األبيات هو الشاعر ( د)

 ................................. -6      ....................................    -0(   أ)

 ..( ....................................................................................ب)

 ( .......................................................................................ج)

  ( .......................................................................................د)
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 كان و أخواتها                        
  ( فعل  ناسخ (  ) ليس  -ظل  -بات  -صار  -أمسى  -أضحى  -أصبح  -كان ) 

 : األمثلة 
 .كان الجو   باردًا   -          -------------------.            الجو  باردٌ   -0

 .أصبح العمال نشطاءً  -         -------------------.    العمال   نشطاء ٌ  -6

 .أمسى المهندسان بارعين  -         -------------------. المهندسان بارعان  -3

 . ليس المهمالن ناجحين  -         -------------------.  المهمالن ناجحان  -4

 .بات المؤمنون خاشعين  -        ------------------. المؤمنون خاشعون  -5

 .بات العاملون مجدين  -        ------------------.    العاملون مجدون  -2

 . أضحت التلميذات  مجداتٍ  -       -------------------.    ات  مجداتٌ التلميذ -2

 . ظلت األمهات  ساهراتٍ  -        -------------------.   األمهات  ساهراتٌ  -8

 : القاعدة 
 (ناقص ناسخ  فعل ماضي) كان و أخواتها أفعال ناسخة  -

 .تدخل على الجملة االسمية  -

 . مى اسمها ، و تنصب الخبر و يسمى خبرها ترفع المبتدأ و يس -

 .الفعل المضارع و المر من هذه األفعال يعمل عمل الفعل الماضي  -

 .كان الجو باردا في الشتاء : أعرب 

 إعرابها        الكلمة    

 كان 

 الجو 

 باردا  

 فعل ماضي ناقص ناسخ 

 اسم كان مرفوع و عالمة رفعه الضمة 

 ة نصبه الفتحة خبر كان منصوب و عالم

 .صار المؤمنون خاشعين في الصالة : أعرب 

 إعرابها         الكلمة      

 صار   

 المؤمنون 

 خاشعين 

 فعل ماضي ناقص ناسخ 
 (ألنه جمع مذكر سالم ) اسم صار مرفوع و عالمة رفعه الواو 

 ( ألنه جمع مذكر سالم ) خبر صار  منصوب و عالمة نصبه الياء 
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 :  حوية القواعد الن

الحياة أعباء ضرورة من ضروريات الحياة ، و ال يمكن ألي إنسان أن يقوم بكل  التعاون

 ...ليصبح ناجحا    اآلخرينمنفردا  ، لكنه يحتاج إلى 

 .أعرب ما تحته خط في القطعة السابقة ( أ)

 : استخرج من الفقرة السابقة ( ب) 

 .را لفعل ناسح   و اذكر نوعه  خب -6.           را لمبتدأ و اذكر نوعه بخ -0

 : أجب بما هو مطلوب بين القوسين ( ج)

 ( احذف ظل و اكتب الجملة )          ظل المصري معتزا بوطنه                -0

 ( اجعل الجملة للمثنى المذكر  )          .                             الشارع نظيف  -6

 (اجعل اسم أمسى للمثنى المذكر )                      .        أمسى المصري مجدا  -3

 ( اجعل الخبر جملة فعلية )            .           المصريون مهتمون بعملهم  -4

 إعرابها       الكلمة     

 التعاون 

 أعباء

 اآلخرين 

 

 : ..........نوعه .. : ......خبر لفعل ناسخ  -6: ......... نوعه : .......... خبر لمبتدأ   -0( ب)

 .............................................. -6...............................................       -0(  ج)

       3-        ..............................................4- .............................................. 

 :  حوبة القواعد الن

و المصادفات ، و ال شك في حدوث  الحظوظو أمل ، و ليست مجموعة من  عملالحياة 

  . ة ال نتخذ منها قاعدة التي ال إلرادة لنا فيها ، لكن هذه األمور محدود األموربعض 

 : أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة ( أ)

 : استخرج من الفقرة السابقة ( ب) 

 . خبرا لفعل ناسخ و اذكر نوعه  -6.         ذكر عالمة إعرابه خبرا لمبتدأ و ا -0

 : أجب بما هو مطلوب بين القوسين ( ج) 

  (لة اسمية اجعل الخبر المفرد خبرا جم)                      . هللا واسع الرحمة  -0

 (  ة فعال ناسخاادخل على الجملة السابق)                     .المواطنان صالحان  -6

 إعرابها          الكلمة     

 عمل    

 الحظوظ   

 األمور    

 

 : ......................................عالمة إعرابه : ...................         خبر لمبتدأ  -0 (ب)

 ............: .....................................نوعه : ................         خبر لفعل ناسخ  -6 

   ........................................... -6.........................................                -0( ج)
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 زيارة و مفاجاة( 2)      
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 عطالت عطلة  أقدم  أجدد  مشابهة  مماثلة 

 أطباء  طبيب  ة ضيق واسعة  منهى  غاية 

 أعوام  عام  أعداء  أصدقاء  صاالت       ات رده

 فكر  فكرة  مساء  صباح  تعطيه  تمنحه 

 زيارات  زيارة  القبح  الجمال  رأت  لمحت 

 أماكن  مكان  الفوضى  النظام  عدم تركيز شرود 

 مدارس  مدرسة  قذرة  نظيفة  ستنفذ ستفي

 عوام أ عام  مزعج  هادئ  يحس يشعر

 ابواب  باب  أصحاء  مرضى  المقبل  القادم 

 حجرات  حجرة  تثقل  تخفف  على غير توقع  فجأة 

 أصوات  صوت  راحة  تعب  ناظرة  متطلعة 

 نواحي  ناحية  قدام خلف  أسرعت  هبطت 

 أسرة  سرير أعلى  أسفل  مستمر  ممتد 

 حوارات   حوار الماضي  القادم  أنهته  ختمته 

 وعود وعد  فرحة  حزينة  تزيل عنه  فف عنه تخ

 طرقات  طرقة  عمل  عطلة  سكون  هدوء 

 احوال  حال  تاخذ  تعطي  تظن  تعتقد 

 جدران  جدار  عبوس  ابتسامة  جهة  ناحية 

 هدايا  هدية  واقفة  جالسة  أسرعت  اندفعت 

 ردهات ردهة  مختصر ممتد  التأثير    المفعول 

 أسابيع  أسبوع  فرحة حزينة  ير منتبهة غ    شاردة 

 آالم  ألم  الضعيفة القوية  لمع وجهها  أشرق وجهها 

 أثناء ثني  األسوأ   األفضل  خالل  أثناء 

 مالمح ملمح منتبهة شاردة األحسن األفضل 
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 : األسئلة 
 يوم الخميس ؟(  52352)لماذا قررت مريم الذهاب إلى مستشفى  -0

 .سمية ألنه عطلة ر -

 ماذا سوف تأخذ معها ؟ -6

 .بعض الهديا لألطفال  -

 ماذا اقترح  زمالؤها ؟ -3

 .أن تقوم كل واحدة منهن بزيارة مماثلة على مدى األسابيع الثالثة القادمة  -

 مع من ذهبت مريم إلى المستشفى ؟ -4

 .مع والديها  -

 ( .صف المستشفى ) كيف وجدت مريم المستشفى ؟  -5

يم المستشفى في غاية الجمال و النظام ، و الطرقات واسعة و وجدت مر -

 .نظيفة ، و المكان هادئ ، و حجرات المرضى مجهزة بأحدث األجهزة 

 ما المفاجأة التي وقعت لمريم ؟ -2

 .رأت مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها ،  هي زميلتها فاطمة  -

 بماذا وعدت مريم فاطمة ؟ -2

 . القادم أن تزورها األسبوع  -

 متى أصيبت فاطمة بهذا المرض الخطير ؟  -8

 .أخبر الطبيب مريم أن فاطمة أصيبت بهذا المرض في اإلجازة الصيفية  

 لم تغير شكل فاطمة  و تساقط معظم شعر رأسها ؟  -9

 . نتيجة تناول األدوية القوية المفعول التي تأخذها أثناء العالج  -

  ماذا أخبرت مريم الطبيب ؟ -01

 . تها األسبوع القادم تجعل كل تالميذ الفصل يأتون لزيارأنها س -

 بماذا رد عليها الطبيب ؟  -00

 إن إدارة المستشفى لن تسمح بهذا العدد ؟: قال لها  - 

 ماذا اقترح الطبيب ؟  -06

 .اقترح الطبيب أن تذهب فاطمة لزيارتهم في المدرسة  - 

 ما أثر زيارة مريم لفاطمة ؟  -03

 .أشرق وجهها ببريق الفرحة  -
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 ( : زيارة و مفاجأة  ) القراءة من موضوع 

توجهت مريم في صحبة والديها ، و معها بعض الهدايا إلى المستشفى الذي 

وجدته في غاية الجمال و النظام ، الطرقات واسعة و نظيفة و المكان هادئ 

 "تماما و حجرات المرضى مجهزة بأحدث األجهزة 

 : جابة الصحيحة مما بين القوسين تخير اإل( أ)

 (ذهبت  –انتظرت  –وقفت )  ........................( : توجهت )مرادف لمة  -0

 ( . عاملة  –ضيقة  –جارية )    ...................... ( :واسعة ) مضاد كلمة  -6

 .صف المستشفى الذي زارته مريم ( ب) 

 م ؟ ما اسم المستشفى الذي زارته مري( جـ) 

 ................................. -6...................................             -0(  أ)

 ( .......................................................................................ب)

 ...........................( ...............................................................ج)

 ( : تخطيط رائع ) القراءة من موضوع 

من األفضل لعالج فاطمة أن تذهب لزيارتكم في المدرسة فقد : قال الطبيب 

 " الحظت أنها شاردة و كم أشرق ووجهها ببريق الفرحة عندما وجدتك أمامها 

 : هات ما يأتي ( أ)

 ......( : .......أشرق ) مضاد كلمة  -6 ( : ............شاردة ) مرادف كلمة  -0

 ( : .........الفرحة ) كلمة  مضاد -4   ( : ..............بريق ) مة مرادف كل -3

 ماذا اقترح الطبيب لعالج فاطمة ؟( ب)

 متى أصيبت فاطمة بهذا المرض الخطير ؟( ج) 

 ( :   X)   أو عالمة (   √)    ضع عالمة ( د)

 )    (ستشفى لكل الفصل بزيارة فاطمة في المستشفى سمحت إدارة الم  -0

 .                 )       ( األدوية القوية التأثير هي سبب تساقط رأس فاطمة   -6

 ...................................... -6...................................                -0( أ)

     3- ......................               ...........4- ....................................... 

 ( ..............................................................................................ب)

 ..........( ....................................................................................ج)

 )               ( -6                                     )          ( -0( د)
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 يوم ال ينسى ( 8)        
 : كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 فصول فصل  مختلفة متشابهة  الفتة لوحة 

 -صحيحة  مريضة  شديدة غامرة

 سليمة 

 فرص فرصة 

 لوحات  لوحة  حزينا  فرحا  مقدار مدى

 فترات فترة  نقبح نزين  عظيم بالغ

 أشياء شيء  تخرج  تدخل  ما ظهر ما أطل 

 آثار أثر شقاء  سعادة  عال صوت  دوي 

 أيام  يوم  كرهنا  حبنا  جدا  للغاية 

 أمور  أمر  سألت أجابت  متشابهة  مماثلة 

 حصص حصة  فنا اختل اتفقنا  القادم  التالي 

 لحظات لحظة  نهاية  بداية  إعداد تجهيز

 قبعات قبعة سرعة بطء  مدة فترة

 مفاجآت مفاجأة  األخيرة األولى  نجمل  نزين 

 أسماء اسم  يخلع يرتدي  ردت أجابت 

 مرضى مريض يتذكر ينسى  شفاءها  عالجها 

 ألوان لون  الباهتة الزاهية غطاء للرأس  قبعة

 صيحات صيحة رحل جاء لبس ي يرتدي 

 شرائط شريط ينغلق ينفتح  رفقة صحبة 

 أبواب باب  أمس غدا إعداد        ترتيب 

 دقات دقة  تجهلون تعرفون أحس        أشعر 

 وجوه وجه نختفي نظهر ارتفعت     تعالت  

 حقوق حق قبيحة رائعة  لبست      ارتدت 

     صدقا       حقا 
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 :األسئلة 

 ماذا أخبرت المعلمة التالميذ ؟ -0

 .أخبرتهم أن فاطمة ستأتي بعد غد إلى المدرسة   -

 من اتصل بالمعلمة ؟ -6

 .الطبيب المعالج  -

 ماذا قال سامح ؟ -3

 .يمكننا أن نزين الفصل  -

 ماذا قال أحمد  ؟ -4

 .يمكننا ان نكتب لوحة ترحيب بها  -

 ماذا قالت مريم ؟ -5

 .ظهر لها مدى حبنا إنها فرصة رائعة لن -

 ماذا قالت المعلمة ؟ -2

 .هذه مشاعر طيبة  -

 متى دخلت فاطمة الفصل ؟ -2

 .في بداية الحصة الثانية  -

 كيف قابل التالميذ فاطمة ؟ -8

 .بالتصفيق و الترحيب  -

 ما هما ؟ . حدثت مفاجأتان  -9

فصل كله يرتدي أن ال :ترتدي قبعة بيضاء ، و الثانية  أن فاطمة كانت: األولى  -

 .قبعات بيضاء 

 ما االسم الجديد للفصل ؟  -01

 .فصل القبعات البيضاء  -

 ( :يوم ال ينسى ) من موضوع : القراءة 

جاء يوم زيارة فاطمة ، و في بداية الحصة الثانية سمعنا دقة على باب  "

 "الفصل الذي أخذ ينفتح ببطء شديد ، و سرعان ما أطل وجه فاطمة 

 ( .وجوه ) و مفرد ( نهاية ) و مضاد ( ظهر ) القطعة كلمة بمعنى هات من ( أ)

 في أي حصة حضرت فاطمة لفصلها ؟( ب)

 ما االسم الذي أطلق على الفصل ؟( ج)

 (  ......................          .........................       .......................أ)

 .........................................................( .............................ب)

 ( .........................................................................................ج)
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 إن و أخواتها            
 حرف ناسخ (  .....   ليت  -لعل  -لكن  -كأن  -أن  -إن )        

 : األمثلة 
 .إن الحقَ واضحٌ  -      -----------------.      ق  واضحٌ الح -0

 .عرفت أن الحقَ واضحٌ  -     ------------------.          هللا  واحدٌ  -6

 .كأن القطَ نمرٌ  -     ------------------.          القط  نمرٌ  -3

 .دٌ ، و لكن كثرتَه ضارةٌ الطعام  مفي -   -------------------.     الطعام  مفيد   -4

 :القاعدة 
 .إن و أخواتها حروف ناسخة   -

 .اسمها ، و ترفع الخبر تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ و يسمى  -

 . إن الحق واضح : أعرب 

 إعرابها        الكلمة        

 إن     

 الحق     

 واضح    

 حرف ناسخ 

 حة اسم إن منصوب و عالمة نصبه الفت

 خبر إن مرفوع و عالمة رفعه الضمة 

،  السالمنشر ، و  الدول المتحضرة تسعى إلى   الدالبالشعوب في كل  هدفإن السالم 

  . صدر خطر و تدمير لكل شعوب األرضم الحروبيا شعوب العالم لقد أصبحت 

 : أعرب ما تحته خط في القطعة السابقة ( أ)

 . حرفا ناسخا و اذكر اسمه -0             : استخرج من القطعة السابقة ( ب)

 .وعه و اذكر ن  خبرا لفعل ناسخ -3.                       عهو اذكر نو  خبرا لمبتدأ  -6

 :أجب بما بين المطلوب ( ج)

 ( ملة اجعل الخبر المفرد خبرا ج)                                          .      هللا واسع الرحمة   -0

 ( أكمل بخبر جملة اسمية )                                       .........................ألزهار ا -6

 ( يلزم أدخل أصبح و غير ما )                                     .السائحان معجبان بالمنظر  -3

 إعرابها                                       الكلمة      

 هدف   

 البالد

 الحروب

 

 : .............نوعه : ............   خبر لمبتدأ  -6: ..........   نوعه : ...........  خبر لحرف ناسخ  -0( ب)

 : ...........................نوعه  -: ........................    خبرا لفعل ناسخ  -3       

 ............................................. -3................................  -6 ................................. -0( ج)
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 أخي اإلنسان ( 9)                            
  :  كلماتي الجديدة

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 عوالم  عالم  الضيق الواسع  الفسيح الواسع 

 -أساسك  جوهرك 

 أصلك

 أيادي يد  المشرق المغرب

 قلوب قلب األسود  األبيض  الشامل  -العام  المطلق 

 -الخاص  المطلق  أبسط أمد 

 المقيد 

 أناسي إنسان

 -أسحب  أمد  سلم عليها  صافحها 

 أقبض 

 دنا  دنيا 

 -يتوقف  يخفق  ينبض يخفق 

 يسكن

 حيوات  حياة 

 جنات  جنة  رحلنا  جئنا  حضرنا  جئنا 

 فراديس فردوس  نموت  نعيش   سويا   ا مع

 أخوان  أخ  نحزن  نسعد  نحيا  نعيش 

 أحباء  حبيب  اآلخرة  الدنيا  نفرح   نسعد 

 -أبينا  شئنا  مساعدين   أعوان 

 رفضنا 

 أعوان عون 

 مشارق  مشرق  نشقى نسعد  أردنا  شئنا 

 مفارب  مغرب  كره  حب  حولنا  أحلنا 

مكان أفضل  الفردوس 

 في الجنة

 سود  أسود  متفرقين   معا 

 بيض  أبيض  أبطئ  هيا  أسرع  هيا

   نار  جنة   

   أعداء  أحباء   

 



 
31 

 :األسئلة 
 من الشاعر ؟ -0

 .عيسى الناعوري ، شاعر فلسطيني   -

 من الذين يخاطبهم الشاعر في األبيات ؟  -6

 .يوجه الشاعر خطابه و كالمه إلى جميع بني البشر  -

 إلى أي شيء يدعو الشاعر اإلنسان في األبيات ؟ -3

 .إلى المحبة و السالم و نبذ الخالفات  -

 ماذا تمنى الشاعر في األبيات ؟  -4

 .أن ينتشر السالم و المحبة و التسامح  -

 ما الهدف من الحياة كما قال الشاعر ؟  -5

 .أن يعيش الناس في سالم و محبة و أن يتعاون البشر  -

 اذا يحدث لو تعاون البشر ؟ م -2

 .تتحول حياتهم إلى جنة  -

 ؟( في المغرب و المشرق : ) ما الجمال في قول الشاعر  -2

 ( .لفظين متقابلين ) تعبير جميل يخاطب فيه الشاعر جميع البش دون تمييز  -

 ؟( األبيض و األسود : ) ما الجمال في قول الشاعر  -8

 ( .لفظين متقابلين ) عدم التمييز بين البشر  تعبير جميل يؤكد فيه الشاعر -

 ؟( المطلق : ) ما الجمال في قول الشاعر  -9

 .كلمة تدل على المساواة بين جميع البشر  -

 ؟( معا لنعيش إخوانا : ) ما الجمال في قول الشاعر  -01

 .تعبير جميل يوضح الهدف من الحياة و هو العيش في سالم و أخوة  -

 ؟( و لو شئنا أحلنا : ) في قول الشاعر ما الجمال  -00

 .تعبير يؤكد أن الحياة يمكن أن تصبح جنة باتحاد البشر  -

 ؟( فهيا : ) ما الجمال في قول الشاعر  -06

ليحث اإلنسان على قبول دعوته إلى المحبة ( هيا ) استخدم الشاعر كلمة  - 

 .بسرعة 

 ماذا يحدث لو عملنا بما جاء في النص ؟ - 03

 .نتشر الحب و األمن و السالم ي -
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 (أخي اإلنسان ) من نص : المحفوظات 

 في المغـرب و المشرق *   *   *        أخي في العالم الواسع    

 في جــــوهرك المطلق *   *   *         أخي األبيض و األسود     

  قلـــــــــــبي بها يخفق*   *    *        أمد يدي فصافحها تجد     

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .المقيد  –المطلق  –المرسل ) ( : ...................طلق الم) مضاد كلمة  -0

  . ( استفهام  –نداء  –أمر ) : .......... أسلوب ( ود األبيض و االس) أخي  -6

 إالم يدعو الشاعر في األبيات السابقة ؟ ( ب)

 ؟( في المغرب و المشرق : ) ي قول الشاعر ما الجمال ف( ج) 

 ( .هات  ما يدل على هذا المعنى ) لو أردنا يمكن أن نجعل حياتنا جنة ( د) 

 ................................... -6...............................                 -0( أ)

 .........................................( ................................................ب)

 ( ..........................................................................................ج)

 ( ..........................................................................................د)

================================================ 

 ( : أخي اإلنسان ) من نص : المحفوظات 

 معا لنعيش إخونا     *  *  *      لقد جئنا إلى الدنيا       -          

 أحبـــــاء و أعوانا *  *  *      و نسعد بالحياة معا    -          

 وس دنيانا و لو شئنا أحلنا جنـــــــــــــــــــة الفرد -          

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 (  . الدناءات  –الدنايا  –الدنا )       ( : .................الدنيا ) جمع كلمة  -0

 ( .  نمرض  –نشقى  –نتعب )      ( ................  نسعد ) مضاد كلمة  -6

 ة ؟ ما الذي يدعو إليه الشاعر في األبيات السابق( ب)

 ؟  " معا لنعيش إخوانا : " ما الجمال في قول الشاعر ( ج)

    ( .أكمل ...............  ) للشاعر ( أخي اإلنسان ) األبيات السابقة من نص ( د)

 ............................... -6................................                       -0(   أ)

 ...............................................................................( ..............ب)

 ( ..............................................................................................ج)

 .......................( .........................................................................د)
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 الدين المعاملة (  01)      
 كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 معاهدون  معاهد  عدل  ظلم  حرف للتنبيه    أال 

 طاقات   طاقة  زاده  انتفضه    أهل الكتاب  معاهدا 

 أشياء  شيء   تحت فوق    قدرته    طاقته 

طيب  بغير

 نفس 

 -أعطى  أخذ  بغير رضا 

 منح 

 أنفس  نفس 

 أيام    يوم    خصمه     حجيجة 

لم يعطه     انتقصه 

 حقه 

    

      

 يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟ما الذي  -0

 .حسن معاملة أهل الكتاب  -

 لماذا وصانا هللا بأهل الكتاب ؟  -6

 .ألنهم أصحاب عهود و مواثيق  -

 حدث لو طبقنا ما جاء بالحديث في حياتنا ؟ ماذا ي -3

 . ينتشر الحب و السالم بين الناس   -

 بماذا أمرنا الرسول الكريم في الحديث ؟  -4

 . بعدم ظلم أصحاب األديان األخرى  -

 ما عقاب من يخالف األموامر الصادرة من الرسول ؟  -5

 . يكون خصما للظالم يوم القيامة  -

 ؟ ( معاهدا : ) ل الرسول ما الجمال في قو -2

 . كلمة تشير إلى أن اإلسالم يحترم العهود  -

 ؟ ( بغير طيب نفس : ) ما الجمال في قول الرسول  -2

 . تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة هو الرضا  -

 ؟ ( أنا حجيجه : ) ما الجمال في قول الرسول   -8

 .تعبير يحذر من اإلساءة إلى أهل الكتاب  -
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 ( :الدين المعاملة )  وظات من نص المحف

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو ( : " صى هللا عليه و سلم ) قال رسول هللا 

 "  ...كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس 

 . اكتب بقية الحديث الشريف  ( أ)

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب)

 ( .للتعجب  –للتهديد  –للتنبيه ...................         ) ..........حرف ( أال ) -0

 ( .سلب  –أعطى  –أهدى ( : .......................          ) أخذ ) مضاد  -6

 ( .تنفس  –نفوس  –نفائس ( : ...............          ) نفس ) جمع كلمة  -3

 ؟" معاهدا : " ما الجمال في قول الرسول ( ج)

 ما واجبنا نحو أهل الكتاب ؟ ( د)

 ( ................................................................................................أ)

 .......................... -3.......................      -6......................       -0( ب)

 ...................................................................( ...........................ج)

 ( ...............................................................................................د)

 :  القواعد النحوية 

 و ترتقي ، إن العلم أمل البالدفي الوطن ، به تتقدم  التقدمالعلم  سالح 

 .أمل األمة  هم العلماءالشعوب في الرقي ، يا شباب الوطن لقد صار 

 : أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة ( أ)

 خبرا لمبتدأ و اذكر نوعه  -0: استخرج من القطعة السابقة ما يلي ( ب)

 خبرا لفعل ناسخ  و اذكر نوعه  -3حرفا ناسخا   و اذكر اسمه                  -6

 : بما هو مطلوب بين القوسين أجب ( ج) 

 ( ضع إن بدال من أصبح .                     ) أصبح المجدان ناجحين  -0

 ( صوب الخطأ بالجملة اسابقة .                    ) ليس الكسولين ناجحين  -6

 (اجعل الخبر جملة فعلية .                     ) التلميذ مجتهد في عمله  -3

 إعرابها               ة الكلم       

 التقدم   

 البالد  

 العلماء  

 

 : .......حرف ناسخ  -6: ................    نوعه : .............    خبرلمبتدأ  -0( ب)

 : .......نوعه : ............    خبر لفعل ناسخ  -3: ..................     اسمه       

 .................................... -6.....................     .................... -0( ج) 

3- ................................................ 
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 الفصل األول                              

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 سجون  سجن  يتقدم  يتأخر  زمن       عهد

فرض على ما ي الضرائب 

 األمالك و األموال 

 حكام  حاكم  كرمي   ي هان      

 ضرائب  ضريبة  األغنياء    الفقراء  الشاقة        الباهظة 

 علوم  علم  يبقون   يفرون  ي ضرب على جلده  ي جلد 

 عقود عقد  العادل  الظالم  ي ذل ي هان 

 أيادي  يد  رحلت  استقرت    درينغير القا العاجزون

 قضاة  قاضي  ساءت  طابت  يهربون فرون ي

 أهالي  أهل  الموت  الحياة  أقامت استقرت

 أئمة إمام  يجهلون  يعرفون  حسنت  طابت 

 حكومات حكومة  المتصالحين  المتنازعين  هروبها فرارها

 غالت -غالل  غلة  احتقار  احترام  المتخاصمين المتنازعين

 شهام  شهم  صدها تح تزرعها  مكان  -موضع  محل 

 مصاريع  مصراع  قل  كثر  ما تنتجه األرض الغلة 

 حكام حاكم  تضر  تنفع  عائلها رب األسرة 

 أعياد  عيد  نقص  زيادة  النبيل  الشهم

 شيوخ شيخ  القاسي   العطوف  تقدم   تزف 

 بدو  بدوي  شقية  سعيدة  فرحة -مسرة  قرة عين 

 أوقات وقت  قدروا  عجزوا  مبشر  بشير 

 خيام خيمة  حسن  سوء  تستمر تدم 

 أسر أسرة  يشتري  يبيع  مل  -صاح  ضج 

 أموال مال  البخيل  الكريم  لم يقدروا عجزوا 

 رجال رجل  يسرع  يتمهل  أرغمته - أكرهته أجبرته 

 أخالق خلق  انكشف استتر  فرضت  جبت وأ

 قرى قرية  خيرته  أجبرته  لجأ  اضطر 

 ديون دين  مقتربا مبتعدا  لم يبطئ  تمهل لم ي

 جوامع جامع  مبطئا مسرعا  تغطى -تخفى  استتر 

 جدود -أجداد  جد  بدأ  انتهى  خائفا منه  قلقا به 

 صحاري صحراء  اإلقامة  الرحيل  تركه  غادره 

 أمور  أمر  حزن  س ر  أحد جزأي الباب مصراع 

 قطع  قطعة  فاسدا  صالحا  وصل بلغ

 أراض   أرض  كرهوه  أحبوه  السير  المسير 

 نواحي  ناحية  مطمئنا  قلقا  عالم بأصول الدين فقيه
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 : األسئلة 

 ؟( محمد علي ) ماذا فعل الحكام في عهد   -0

 .كانوا يفرضون الضرائب الباهظة على الفالحين  -

 ماذا يحدث لمن يتأخر عن دفع الضرائب ؟  -6

 .ائب يجلد و يهان و يلقى به في السجن خر عن دفع الضرمن يتأ -

 لماذا كان الفالحون يهربون تاركين أرضهم إلى قرى أخرى ؟  -3

 .كانوا يهربون خوفا من الجلد و السجن  -

 ؟ ( على مبارك ) أين استقرت أسرة  -4

 .استقرت األسرة في قرية برنبال الجديدة  -

 رك  ؟ ما اسم القرية التي فرت منها أسرة الشيخ مبا -5

 .قرية الكوم و الخليج ، على بحر طناح  -

 و لماذا س ميت األسرة بهذا االسم ؟سرة ؟ ما االسم الذي أطلق على هذه األ -2

 . ألنهم يعرفون القراءة و الكتابة و الحساب و شيئا من العلم الديني  عائلة المشايخ ، -

 لهذه األسرة ؟ ما نتيجة احترام الحكومة  -2

 .ة من األرض و أعفتها من الضرائب ، و وصل عددها إلى المائتين عأعطتها قط -

 ؟( علي مبارك ) متى ولد - ؟( علي مبارك ) أين ولد  -8

 .هـ  0639 -م  0863عام ( علي مبار ك ) ولد  في قرية برنبال الجديدة ،  -

 فرحة للقرية ؟ ( علي مبارك ) لماذا كان لميالد  -9

 .ألبيه الشهم و أمه الكريمة التقية  كان ميالده فرحة مجاملة -

 لماذا لم تستمر هذه الفرحة ؟  -01

 .ألن الحكومة زادت من الضرائب  -

 ؟ ( علي مبارك ) ما موقف الحكومة من أسرة  -00

 .فرضت الضرائب على األرض التي تحت أيديهم  -

 لماذا باع الشيخ مبارك آثاث البيت ؟ -06

 .لك لم يف بالضرائب حتى يدفع الضرائب ، و لكن ذ -

 ماذا فعل الشيخ مبارك عندما لم يستطع دفع الضرائب ؟ -03

 .قرر أن يهرب ناحية الشرق حتى وصل إلى عرب السماعنة بمديرية الشرقية  -

 ما عمل عرب السماعنة ؟ -04

 . م و يسكنون في خيامهم بدو يرعون األغنا -

 لماذا أحب عرب السماعنة الشيخ مبارك ؟  -05

 .ي أمور دينهم نه رجل صالح فقد كانوا يبحثون عن فقيه يرجعون إليه فأل -

 ؟( عندما ذهب إلى عرب السماعنة ( علي مبارك ) كم كان عمر  -02

 .سنوات (  2) كان عمره ست  -

 ما العلم الذي يحتاج إليه أهل القرى ؟  -02

  .العلم الديني  -



 
37 

 ( على مبارك ) من قصة : القراءة  -0

في مقرها الجديد و قاربوا المائتين و عرفوا ( على مبارك ) طابت الحياة ألسرة و قد " 

 ....... "باسم عائلة المشايخ ألنهم يعرفون القراءة و الكتابة و الحساب 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .تقدمت  –رت ظه –حسنت )    ..........  .........( : ...........طابت ) معنى كلمة  -0

 ( .ي ــــفن –لك ـــه –ل ـــق)     ..........  .........( : ..............كثر ) مضاد كلمة  -6

 لماذا سميت األسرة باسم عائلة المشايخ ؟( ب) 

 ما الدليل على احترام الحكومة ألسرة الشيخ مبارك ؟( ج) 

 : أكمل الجمل اآلتية ( د) 

 ...... ئب من الفالحين من يعجز عن دفع الضرا ......ى أسرة أطلق عل عائلة المشايخ -0

                                                                             ( على مبارك ) من قصة : لقراءة ا -6

وقضت القرية أياما سعيدة ، تزف فيها التهنئة لألسرة راجية هللا أن يكون الوليد قرة " 

 " بيه و أمه ،و كان لميالده فرحة  مجاملة ألبيه الشهم و أمه الكريمة  عين أل

 :هات من الفقرة ما يلي ( أ)

 ( ...................األسر ) مفرد لكلمة  -6     ...  ......( ...........تقدم ) مرادفا لكلمة  -0

 ........  .....( ......زن ح) مقابل لكلمة  -4     ( .........  مسرة و فرحة ) تركيبا بمعنى -3

 فرحة للقرية ؟ ( على مبارك ) لماذا كان لميالد ( ب)

 ما سبب هروب الفالحين من قراهم إلى قرى أخرى ؟( ج) 

 : أمام الجملتين اآلتيتين  (  X)  أو عالمة (    √)  ضع عالمة ( د) 

 (         )                 .                  احترم أهل القرية أسرة الشيخ مبارك لغناها  -0

 ( : على مبارك ) القراءة من قصة  -3

لم يبق أمام الشيخ الكريم إال أن يصنع ما صنع أجداده حين فروا من قرية الكوم و 

 . " الخليج و لم يتمهل و استتر بالليل و سار بأهل تاركا قريته و مديريته كلها 

 ( : ................الكريم ) و مضاد كلمة       .... ( : ..........أجداد ) هات مفرد كلمة ( أ)

 لماذا فكر الشيخ في الفرار من قريته ؟ ( ب)

 ( :       x)    أو عالمة (       √)      ضع عالمة ( ج) 

 (       )         .      كانت  أسرة الشيخ مبارك محل احترام و تقدير من الحكومة  -0

 ( لى مبارك ع) من قصة : القراءة  -4

كلما وجد الشيخ مبارك المكان الذي ينزل به قلقا به غادره مسرعا  حتى بلغ الشرقية "  

 "و أبعد المسير و انتهى به الرحيل إلى بدو في الصحراء يسمون عرب السماعنة  

 : هات ما يأتي ( أ)

 ....................( ...قلقا ) مضاد  -6( .............................     بلغ ) مرادف  -0

 حينما وصل إليهم ؟( على مبارك ) كم كان عمر (  ب) 

 (أكمل .............. ) و يسكنون .................... عرب السماعنة يعملون بــ ( ج) 
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 الفصل الثاني                  
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 كتاتيب  ك تاب  ة قريب بعيدة  هدأ        اطمان 

 مساكن  مسكن  عصيان  طاعة  وجه اهتمامه  التفت 

 عصوات -عصي  عصا  بطئ     سريع  استمرار         مواصلة 

 طباع  طبع  وافق   رفض توصل إلى  اهتدى 

 شكاوى   شكوى  حنان   قسوة  يعيش  يقيم 

 جوائز  جائزة  أمن   خوف      يرسل  يبعث 

 مشكالن  مشكلة  نهاية   بداية  أهمية  قيمة 

 صبية -صبيان  صبي  غموض   صراحة   حزينة  مهمومة 

 ك تاب  كاتب  فرحة   حزينة   حسنة  كريمة 

 عقالء       عاقل  شجاعة   جبن   غير مبتسم  كاشر 

 عقود   عقد  ضوضاء  صخب   هدوء   الخلق  الطبع 

 جروح   جرح   كاشر   باسم   خوف  رعب 

 طرق   طريق   رضى   غضب   تسقط تهوى 

 فوائد   فائدة   يضل   يرشد   يعني  يقاسي 

 تجارب   تجربة   جبن   شجاعة   أقل  أتفه 

 حكماء   حكيم   عودة  ذهاب   أكمل  أتم 

 كبراء   كبير   حزن   سر   سيطر عليه  ملكه الرعب  

 شيوخ   شيخ   سعيد   كئيب   الخوف  الفزع 

 حقائق   حقيقة   فارغ   مملوء    الشدة  القسوة 

 حقار   حقير   مضيئة  مظلمة   فهم  أدرك 

 أمور   أمر   لين   شدة    لم يتحمل  لم يطق     

 أوامر  أمر   أسوا  أحسن  العصيان  التمرد 

 ثياب   ثوب   يعطيك  يحرمك  اخضع  اخسأ 

 حجرات   حجرة  أحزنني   سرني  تصميم  عزم 

 صغار   صغير  الشدة  اللين   ينهر  -ينهي  يزجر 

 عالمات  عالمة   ضرر فائدة  مصمما  عازما 

 حاضرون   حاضر   يكفأه  يعاقبه  خدعه غره المظهر

 ظنون   ظن  اختفت  ظهرت  يبخل يقتر

 أحوال   حال  شبعان  جائع  ذليل حقير

 رءوس  رأس    الشجاع  الجرئ 

 مظاهر   مظهر    حث عنه يب ينشده 

 ويالت   ويل     يناسب  يليق

 أخطار  خطر    وصلت  بلغت 
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 لماذا لم يستطع الشيخ مبارك تعليم ابنه بنفسه ؟  -0

 .لم يستطع بسبب مشاغله الكثيرة  -

 ؟( أحمد أبو خضر ) ماذا تعرف عن الشيخ  ؟ و (  علي مبارك ) من تولى تعليم  -6

 يسكن قريبا من مساكن البدو ( ل برنبا) شيخ مهاجر أصله من  بو خضر ،الشيخ  أحمد أ -

 ما المشكلة التي واجهت الشيخ مبارك ؟  -3

 .أن ك تاب الشيخ أبو خضر كان في قريبة بعيدة عن عرب السماعنة  -

 كيف ح لت هذه المشكلة ؟  -4

 إلى أهله  الجمعة  سبوع و يعودطوال األ عند الشيخ أبو خضر( علي مبارك )  بأن يقيم -

 و بماذا وعد الوالدان االبن ؟بماذا نصح الوالدان االبن ؟  -5

 . بجائزة كبيرة إذا حفظ القرآن  بالجد و االجتهاد و بطاعة الشيخ ، و وعداه  -

 و بما دعت األم البنها ؟ لماذا كانت األم حزينة ؟  -2

 .يبعد عنه األخطار  و دعت األم هللا ان يحرس و حيدها و . لفراق وحيدها  -

 ؟ ( أحمد أبو خضر ) صف  الشيخ  -2

 .كاشر الوجه قاسي الطبع يمسك في يده عصا تهوى على جسد األوالد ألتفه األسباب  -

 لينجو من شر العصا ؟ ماذا قرر نحو الشيخ أبو خضر ؟ ( علي مبارك ) ما شعور  -8

 . ي عامين قرر أن يحفظ القرآن و حفظه ف كان يخاف منه و كرهه ، -

 الشيخ أبو خضر ؟  العودة إلى( علي مبارك ) ذا رفض لما -9

 . بسبب الضرب و اإلهانة  -

 ماذا فعل الشيخ مبارك البنه ؟  -01

 ما حفظه ( علي مبارك ) عاد  يعلمه بنفسه و لكنه لم يستطع  لمشاغله الكثيرة  فنسى  

 ( .علي مبارك ) اذكر بعض الصفات التي اتصف بها  -00

 .الشجاعة و الصراحة و التمرد و تفتح العقل  -

 ما أحدث الطرق التربوية لتعليم البناء ؟  -06

 . اختيار ما يريدون إعطاء الحرية لهم في  -

 ن يعمل بها ؟أ( علي مبارك ) المهنة التي أحب  ما -03

 .أن يكون كاتبا ( علي مبارك ) أحب  -

 في الكاتب ؟( علي مبارك ) ب ما الذي أعج ؟( علي مبارك ) أين عمل  -04

 .ثيابه النظيفة و مالبسه الحسنة كتب للناس الشكاوى و العقود ، عند كاتب ي -

 عندما ذهب إلى هذا الكاتب ؟( علي مبارك ) لماذا خاب ظن  -05

 .في بيت هذا الكاتب الهدوء ،و كان يقتر عليه في الطعام و يعامله كخادم  لم يجد  -

 ما موقف األب من هذه الشكوى ؟إلى أبيه ؟ ( لي مبارك ع) لماذا ذهب  - 02

  .واه بالغضب و لم يستمع له قابل شكو الكاتب و يريه الجروح الغائرة يه يشكلذهب إ -

 ؟( ي مبارك عل) ماذا عرض الشيخ مبارك على  -02

 أجرب العمل أوال : ل عند كاتب يقيس األرض للفالحين و كان رده ن يعمعرض عليه أ -

 ال  -مع النظريات التربوية ؟  ( أبو خضر ) هل يتفق ما يفعله الشيخ  -08
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                                          (  على مبارك ) من قصة : القراءة  -0

و كان الكتاب في قرية بعيدة عن برنبال و حلت المشكلة بأن يقيم الصبي مع الشيخ " 

 ...... " ه يوم الجمعة  في بيته طوال األسبوع و يعود إلى منزل

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين (  أ) 

 ( .يعطي  –يهدي   –يرسل )            ( : .....................               يبعث ) معنى  -0

 (  .يذهب  –يرحل  –يمشي )            ( : ......................               يقيم ) مضاد  -6

 ما المشكلة المشار إليها في الفقرة ؟ و كيف تم حلها ؟(ب) 

 لم لم يستطع األب تعليم ابنه بنفسه ؟( ج)  

 :أمام الجملتين اآلتيتين (     X)   أو عالمة (    √)   ضع عالمة ( د)  

 (        )                       .                فظ القرآن هدد األب ابنه بالضرب إذا لم يح -0

 (على مبارك ) من قصة : القراءة  -6

سنترك لك الحرية يا صديقي في اختبار طريقك إلى مستقبلك لتصبح رجال محترما ، 

 ..... "أحب أن أكون كاتبا مثل ذلك الرجل : فأسرع الصبي في شجاعة 

 :هات ما يأتي ( أ)  

 ( ....................الصبي )  جمع -6     ......................           ( شجاعة ) مضاد  -  0

 ما أحدث الطرق التربوية لتعليم األبناء كما فهمت من العبارة ؟( ب) 

 ( :      X)    أو عالمة (      √)    ضع عالمة ( ج)  

 )            (                 .         الكتاب  كانت أم على مبارك سعيدة بذهاب ابنها إلى -0

 : من قصة علي مبارك : القصة  -3

لكن األب العاقل أدرك ما في نفس الصبي و قال له أحد أخوته سنترك لك الحرية يا " 

 "أحب أن أكون كاتبا : صديقي في اختيار مستقبلك فماذا تريد أن تكون ؟ فأسرع و قال

 ...........( : ........الحرية) و مضاد كلمة       ( : ..............صبي ) هات جمع كلمة ( أ)  

 من الصبي الذي جاء ذكره بالفقرة السابقة ؟ ( ب)  

 ما هي ؟ . توضح الفقرة أحدث الطرق التربوية في تعليم األطفل ( ج)  

 ( :على مبارك ) من قصة : القراءة  -4  

و سر الصبي عندما ذهب إلى الكاتب و لكن ظنه كان خاطئا فقد غره المظهر و " 

 " فلم يجد في بيت هذا الرجل الهدوء الذي ينشده ظهرت له الحقيقة المرة 

 :هات من الفقرة السابقة ما يلي ( أ)

 ( ...................الضجيج ) مضاد لكلمة  -6      ( .............. خدعه ) مرادف لكلمة  -0

 ما سر إعجاب الفتى بكاتب الشكاوى و العقود ؟( ب)  

 ؟ و ما الحقيقة المرة التي ظهرت له ؟ من الصبي المشار إليه في الفقرة( ج)  

 : اختر اإلجبة الصحيحة مما بين القوسين ( د)  

 (أربعة أيام  –ثالثة أعوام  –عامين )        .............. حفظ على مبارك القرآن في  -0

 (ل برنبا –أبوكبير  –الكوم و الخليج )       ........................... ولد على مبارك في  -6
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 الفصل الثالث                                               
 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أعمال   عمل  الظالم   المظلوم  مد           مط

 صبيان -صبية   صبي  كبير     صغير       حرك         هز         

 أسرار سر  إخفاء        إفشاء  يرفض      يأبى

 آراء رأي ينفع يضر   يحصل على ينال 

 أموال  مال  مطيع  عنيد  يبقى  يمكث

 شبان   شاب  كل   بعض  نشر -إذاعة  إفشاء 

 أسماء   اسم  بطئ   سريع   غضب اغتاظ 

 حيل   حيلة  عدل   ظلم  قرر  عزم

 دول   دولة  خيانة   أمانة  وسيلة بارعة  حيلة 

 أيام          يوم  حزن   فرح  أرسله  بعثه 

 عبارات  عبارة  كثير  قليل  هاج ثار 

 سجون   سجن  مساء   صباح   الشجاع   الجرئ 

 ك تاب   كاتب  هدأ  ثار  يعاقب  ينتقم 

 خيوط   خيط  قاسي  عطوف  استغل   انتهز 

 أشهر   شهر   منير  مظلم   تعرف   تعلم 

 قيود   قيد   يقبل  يأبى   افتخر   اعتز 

 علوم   علم  أكثر   ألقل  جاء   أقبل 

 أشياء  شيء  جهل   علم   فهم   أدرك 

 فتيان -فتية   فتى  أخرجه   أدخله   انخدع  جازت الحيلة  

 فرص   فرصة  خاف   اطمأن  متفوق بارع

 أحوال   حال  قصيرا   طويال  يحسن   يجيد 

 ظلمات   مة ظل صخب   هدوء  األجر   الراتب 

 خدام   خادم  يهمل   يهتم  رجع   عاد 

 أجور   أجر  خيانة   أمانة   أطلق عليه   أفرج عنه 

 فالحون   فالح  الجبان   الجرئ  هدأ   اطأن 

 تصرفات  تصرف  نقص   ازداد  رضا   قناعة 

 وظائف   وظيفة  عدو   صديق    

 ثورات  ثورة     
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 : األسئلة 
 مط الشيخ مبارك شفتيه و هز كتفيه ؟ لماذا  -0

 ( .علي مبارك ) هز الشيخ مبارك كتفيه عجبا من هذا الطفل العنيد  -

 ........................تعبير  يدل على ( مط األب شفتيه و هز كتفيه )  -6

 .تعبير جميل يدل على التعجب   -

 س األرض للفالحين ؟ يقي يبالعمل عند الكاتب الذ( علي مبارك ) لماذا أعجب  -3

 .ألنه كان ينال شيئا من المال الذي يدفعه الفالحون  -

 بعد ثالثة أشهر ؟( علي مبارك ) لماذا طرد الكاتب  -4

 .ألنه كان لصغر سنه يتحدث إلى الناس عما يأخذه الكاتب من القالحين   -

 ما الدليل على هذا ؟ . بنفسه ( علي مبارك ) يعتز  -5

 .يفرض عليه أحد رأيا أن  أنه يرفض -

 بعد طرده من عند الكاتب ؟ ( علي مبارك ) ماذا فعل والد  -2

 . عاد يعلمه بنفسه ، فقد كان مكلفا بجمع الضرائب من عرب السماعنة  -

 بعد هذا ؟ ( علي مبارك ) أين عمل  -2

 . قرشا في الشهر (  51)  شرفية بأجر ( أبو كبير ) في مأيورية عمل عند كاتب  -

 في العمل عند هذا الكاتب ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يستمر  -8

 .ألنه كان يخدم هذا الكاتب بصدق و أمانة و مع ذلك يأكل عليه أجره  -

 يحصل على حقه ؟ حتى ( علي مبارك ) التي قام بها ما الحيلة  -9

 جرهقرشا هي أ(  051) خذ من كيس النقود ا أرسله الكاتب ليقبض بعض المال أعندم -

 ؟ ( علي مبارك ) كيف انتقم الكاتب من  -01

 .خبره بما حدث و اتفقا على االنتقام منه ذهب الكاتب إلى مأمور السجن و أ -

 ماذا فعل مأمور السجن ؟  -00

و طلب منه أن يذهب للسجن لكتابة أسماء من فيه من ( علي مبارك ) أرسل إلى  -

 . لقيد في رقبته و أغلقوا عليه السجن الشبان ، و عندما دخل وضع رجال المأمور ا

 في السجن ؟ ( علي مبارك ) ما المدة التي قضاها  -06

 . سنة (  61) مدة عشرين ( علي مبارك ) قضى  -

 ما صفات السجان ؟  -03

 .كان طيب القلب عطوفا  -

 ؟( علي مبارك ) ما الصفات التي وصف بها السجان  -04

 .خط ، بارع في الحساب أنه فتى أمين مظلوم ، جيد ال -

 من السجن ؟ ( علي مبارك ) ما السبب في خروج  -05

 . العلم  -

 ؟ ( علي مبارك ) على ( عنبر أفندي ) ما األجر الذي عرضه  -02

 . قرشا  25 -
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 :                                         ( على مبارك ) من قصة : القراءة 

العمل ، إذ وجد أنه يخدم هذا الكاتب بصدق و أمانة و لكنه لم يستمر طويال في هذا " 

 " مع ذلك يأكل عليه أجره و مكث على هذا الحال ثالثة أشهر 

 :هات المطلوب ( أ)

 ( : ......................أمانة ) مضاد  -6( : .............................   مكث ) معنى  -0

 ( : .....................أشهر ) مفرد  -4..........   ( : ....................الحال ) جمع  -3

 لماذا لم يستمر على مبارك في العمل عند هذا الكاتب ؟ ( ب)

.......................................................................................................... 

 ى يحصل على أجره ؟ما الحيلة التي قام بها على مبارك حت( ج)

.......................................................................................................... 

 ( :   X)   أو عالمة (     √)      ضع عالمة ( د)

 (      .                                    )   مأمورية أبوكبير تقع في محافظة الدقهلية  -0

 )        (     .                                     رد الكاتب على مبارك بعد أربعة أشهر  -6

====================================================== 

 ( على مبارك ) من قصة : القراءة 

لسن ، و  و قد كان السجان طيب القلب عطوفا ، فاشتد ألمه لما حدث للفتى الصغير ا" 

 " عزم على أن يصنع شيئا ينقذه من الظلم الذي نزل به 

 : هات من الفقرة السابقة ( أ)

 ( : .................  العدل ) مضاد لكلمة  -6(: ...............  يخلصه ) كلمة بمعنى  -0

 ( : .................       الفتية ) مفرد لكلمة  -3

 بالفقرة السابقة ؟ ما صفات السجان كما جاء ( ب)

.......................................................................................................... 

 كيف خرج على مبارك من السجن ؟ ( ج)

.......................................................................................................... 

 (  :    X)     أو عالمة (      √)    ضع عالمة ( د)

 )            (       .  .                  دخل على مبارك مدرسة قصر العيني بالواسطة  -0

 )            (      .                  كان العلم هو سبب خروج على مبارك من السجن  -6

 .                                         )             ( مبتسما دائما  (أبي خضر ) كان الشيخ -3

 .                                 )             ( هدد األب ابنه بالضرب إذا لم يحفظ القرآن  -4

 (   .                                  )          بعد ثالثة أشهر ( علي مبارك ) طرد الكاتب  -5

 .                                       )            (توجد في الدقهلية ( أبي كبير ) مأمورية  -2
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 الفصل الرابع                                         
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الفتيان -الفتية   الفتى  واقفا   جالسا  خفي       غامض 

 امور أمر  الفقراء   األغنياء  عظمة       أبهة         

 أسرار  سر  يسكتون   يتكلمون   خضوع       خشوع 

 مناصب  منصب  يوافقون   يخالفون   منخفضة  خافتة 

 اتراك  تركي  يجهلون  يعرفون  حسن االستماع   إصغاء 

 أشياء  شيء  تعب   ارتاح  حيرته دهشته

 همم  همة  ضعفه قوته  انوهميخ يهابونهم 

 خطوط  خط  يخفض  يعلي  ي عرف  ي عهد 

 رءوس   رأس  يعبس  يبتسم  العظمة   الجالل 

 طرق   طريق  يذم يثني  يرضى بالذل   يخضع  

 وسائط واسطة  العودة الذهاب  عزيمة   همة 

 قصور قصر حقير   عظيم  يرفع شأنهم قدارهمأي ليع

 وسائل  وسيلة  مقيدة   حرة  تردد -اضطراب   حيرة  

 حظوظ حظ  أسوأ   أحسن  كتب   دون 

 رغبات رغبة  سكت تحدث  أخفاها   دسها 

 مكانات   مكانة  نقص   زاد  يمدح   يثني علي 

 أنظمة   نظام  منخفضة   عالية  فرح   استبشر 

 أولياء   والي  الجبان   الجرئ  ظهرت   بدت 

 مواقف  مواقف  اختلف  ق اتف تحجز   تحول 

 أخبار   خبر  تضحك  تبكي  هلهم أ ذويهم  

 فرص  فرصة  صخب هدوء  يسمح   يأذن 

 أنفس  نفس ينقص يزيد  الحاكم   الوالي 

 مرات   مرة  المؤقت   الدائم  مفر   بد  

 فكر فكرة  مهمل   مجد  رسل أ  بعث 

 فرق  فرقة  بدايته   نهايته  فزع   خاف  

 دروس   درس  اتسعت   ضاقت  استغلوا  انتهزوا  

 أوائل   أول  غامض   واضح  المتفوقون   النجباء  

 سيئات   سيئة  صعبة  سهلة  نبات له طرف محدد  الحلفا 

 أبواب   باب  الحسنة   السيئة  كالم غامض  ألغاز 
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 عنبر أفندي ؟( علي مبارك ) كيف رأى  -0

 و األعيان يقفون في خشوع و خضوع  و أبهة ، و أمامه األغنياء رآه جالسا في عظمة -

 ؟ ( عنبر أفندي ) ما سر عظمة  -6

 . العلم ، فقد أخبر الفراش أنه تعلم في مدرسة قصر العيني  -

 ؟ ( علي مبارك )  رماذا قر( علي مبارك ) ما سبب تعجب  -3

 (. قصر العيني ) ن يدخل مدرسة أن هذه المناصب ال يتوالها سوى األغنياء و األتراك أ -

 من يدخل تلك مدرسة قصر العيني ؟  -4

 . يدخلها أوالد األغنياء و األتراك أو صاحب الواسطة  -

 عن تلك المدرسة ؟ ( علي مبارك ) ماذا أخبر الخادم  -5

 .أخبره عن مكانها و حسن اإلقامة بها و الطعام الجيد و المالبس و المعاملة الحسنة  -

 ؟( علي مبارك ) ذا فعل ما -2

 . يوما (  05) لمدة ( عنبر أفندي ) إجازة من ( علي مبارك ) طلب  -

 في طريقه ؟ ( علي مبارك) من قابل  -2

 . في مسابقة الخط  ، و فاز (  منية العز) قابل تالميذ مدرسة  -

 ؟ ( منية العز ) دخول مدرسة ( علي مبارك ) لماذا قرر  -8

 ( .عنبر أفندي ) مدرسة قصر العيني ، و ليصبح على األقل مثل  ألنها توصل إلى - 

 في الدرسة ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يسجل ناظر المدرسة اسم  -9

ألنه يعرف أباه و يعرف أنه سيرفض دخول ابنه هذه المدرسة ألنها تقوم على النظم  -

 .العسكرية ، و التي يمنع فيها األولد من رؤية أهلهم 

 ؟ ( منية العز ) مدرسة ( علي مبارك ) دخل كيف  -01

 . هدد ناظر المدرسة بأنه سيكوه إلى الوالي  -

 هذه المدرسة  ؟ ( علي مبارك ) ما موقف األب من دخول  -00

 . أخذ ابنه و حبسه في البيت  -

 مدرسة قصر العيني ؟ ( علي مبارك ) كيف دخل  -06

 . مدرسة قصر العيني  نجح و كان من النجباء الذين فرزوا لدخول -

 ؟ ( قصر العيني ) ما حقيقة مدرسة  -03

 . كان المعلمون يؤذون التالميذ بالضرب و السب و كان الطعام رديئا  -

 من المدرسة ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يهرب  -04

 . ألن من يهرب يقبضون عليه ، أو يقبضون على أهله  -

 ؟ ( قصر العيني ) أين نقلت مدرسة  -05

 .ألن القصر العيني أصبحت مدرسة للطب ( أبي زعبل ) إلى  -

 الهندسة و تفوق فيها ؟ ( علي مبارك ) من استطاع تعليم  -02

 . رأفت أفندي ناظر المدرسة  -

 في مدرسة المهندسخانة ؟ (  علي مبارك ) كم سنة قضاها  -02

 .سنوات و نجح فيها بتفوق  (  5) قضى  فيها خمس  -
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 ( :علي مبارك ) قصة  القراءة من

وجده جالسا في عظمة و أبهة ، أمامه كثير من ( عنبر أفندي ) عندما دخل الفتي على " 

 . "األعيان و األغنياء يستمعون إلى األوامر التي يلقيها ذلك المأمور في إصغاء شديد 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ) 

 ( .الفتيان  –الفتاوي  –الفتوات .................. ) ( : ......الفتى ) جمع كلمة  -0

 ( .اهتمام  –انشغال  –انتباه ( : ...................... ) إصغاء ) مضاد كلمة  -6

 ( .الحكيم  –الحكم  –الحاكم ( : ......................  ) الحكام ) مفرد كلمة  -3

 ؟  ( ى عنبر أفندي عل) عندما دخل ( على مبارك ) ما سبب تعجب ( ب)

......................................................................................................... 

 على دخول مدرسة قصر العيني ؟ ( على مبارك ) لماذا صمم ( ج)

......................................................................................................... 

 ( : علي مبارك ) من قصة : القراءة 

كما كان يتخيل ، و وجدها بعيدة كل البعد عما ( قصر العيني ) لم يجد الفتى مدرسة ) 

حتى اعتقد أن ما حكي له عنها أوهام من نسج الخيال (  عنبر أفندي ) سمع من فراش 

 " 

 : .................و ضعه في جملة ................... ( : ....أوهام ) هات مضاد  -0( أ)

 : ..................و ضعه في جملة ( : .............. الفتى ) و هات جمع كلمة  -6     

 مدرسة قصر العيني ؟( على مبارك ) كيف وجد ( ب)

.......................................................................................................... 

 أين ن قلت مدرسة قصر العيني ؟ ( ج)

.......................................................................................................... 

 حتى ال االبتكارالحديثة تهتم بأبنائها ، و تعودهم العمل  و تشجعهم على  المدرسةإن " 

األمة في أبنائها ، لقد أصبح تالميذنا  هم الغرس الذي نغرسه كل يوم لينمو  أمليضيع 

 . "أفضل  مستقبلفي بناء  أمال

 .أعرب ما تحته خط ( أ)

 : .....................................االبتكار  -: ......................................المدرسة  -

 : ..........................................أمال  -............................. : ..............أمل  -

 : ..................................................  مستقبل  -

 : استخرج من القطعة السابقة ( ب)

 .........: ..........و اذكر نوعه : ................................  خبرا لحرف ناسخ  -0

 : ..................و اذكر نوعه : .................................   خبرا لفعل ناسخ  -6

 :أجب بالمطلوب بين القوسين ( ج)

 ( اجعل الخبر جملة . ............................... ) أبناء مصر متفوقون  -0

 ( أكمل بخبر شبه جملة )            ...........................            النظافة  -6

 (          صوب الخطأ بالجملة . ............................   ) إن المصريان بارعان  -3































































































8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

0 مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 

) علي مبارك ( كتاب  :  أوالـ 
 السؤال األول

 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ى َقاَرُبوا اْلِماَئِة.ـ 1  َكُثَر َعَدُد أُْسَرِة )َعلِى ُمَباَرك( فِى )ِبِرْنَبال اْلَجِدٌَدِة(، َحتَّ

راَسِة ِبَمْدَرَسِة ـ 2  ، وَظَهَرْت َبَراَعُتُه فِى ُعلُوِمَها.المهند سخانةاُْخِتٌَر)َعلِى ُمَباَرك( لِلدِّ

 ؟ وكٌف تم حلها ؟ التً واجهت على مبارك و والده أثناء الذهاب للُكّتابب( ما المشكلة 

 الصبى ؟ ؟ وعالم اتفق معه والد الذي حفظ على مبارك على ٌدٌه القرآن جـ( من الشٌخ 

( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
(  َرافَِضــة  ـ  َحِزٌَنـــة  ـ  َفِرَحـــــة   )  َكاَنْت أُمُّ )َعلِى ُمَباَرك( ......... لِفَِراِق اْبِنَها.ـ 1
ْنَتقِـمَ ـ  ٌَُســاِمـحَ  )  َعَزَم اْلَكاِتُب َعَلى أَْن .......... ِمْن )َعلِى ُمَباَرك(.ـ 2 ْشـــُتمَ ـ  ٌَ ٌَ  )

السؤال الثانً
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 َقـاَم اْلَكاِتُب ِبَطـْرِد )َعلِى ُمَبـاَرك(، َبْعـَد َثالَِث َسـَنَواٍت ِمْن ِخْدَمِتِه َمَعُه.ـ 1
ِة )َبِنى عبٌد(.اْلَتَقى )َعلِى ُمَباَرك( بِصْبٌاٍن ـ 2 ٌَ  ِعْنَد َقْر

 لم َ لم ٌقم الوالد بتعلٌم ابنه بنفسه؟) ب ( 

 بالضرائب ؟ ٌفًلجأ إلٌها الشٌخ مبارك حتى  التًما الوسٌلة ـ ٔ)ؿـ ( 

 فماذا فعل ؟ –لم ٌستطع الشٌخ مبارك مع كل المحاوالت الوفاء بالضرائب  ـ2     

( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ِة: ...........ـ 1 ٌَ ْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( فِى َقْر اِدٌـن )  اْسَتَقرَّ ٌَّ (  ِبِرْنَبـال اْلَجِدٌـدةـ  النُّـورـ   الصَّ

ْعَملَ ِعْنَد أََحِد: ..........ـ ٕ ٌَ ارـ  راع الـزَّ  )  َرِغَب )َعلِى ُمَباَرك( فِى أَْن  ابِ ـ  التُّجَّ (  اْلُكتَّ

 السؤال الثالث
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 َكاَنْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( َمَحلَّ َتْقِدٌٍر ِمَن الحكومِة.ـ 1
ْبِع.ـ 2 اُن )َعلِى ُمَباَرك( َقاِسَى الطَّ  َكاَن َسجَّ

كٌف كان العلم سببا فى خروج على من السجن ؟   ) ب ( 
 ( ما المستقبل الذى رسمه على لنفسه ؟ جـ) 
 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ا.ـ 1 ا َقْدُرهُ ........... قِْرش  (  َخْمَسٌة وتِْسُعونَ ـ  َخْمَسٌة وَسْبُعونَ ـ  َخْمُسونَ  )  َعَرَض اْلَمأُْموُر َعلَى )َعلِى ُمَباَرك( َراِتب 
ٍخ أْصلُُه ِمن: .........ـ 2 ٌْ ُخ )ُمَباَرك( إِلى َش ٌْ  (  ِمنٌـِة اْلِعزـ  بِِرْنَبـالـ  اْلُكوم واْلَخلٌِــج )  اْهَتَدى الشَّ

 السؤال الرابع
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

كان السجان طٌب القلب وعزم على أن ٌنقذ على من السجن       ـ 1
 لم ٌوافق المأمور على تعٌٌن على فى الوظٌفة الخالٌة    ـ 2

 ما الطرٌق الذي اختاره علً مبارك لنفسه ؟ ولماذا ؟ ) ب ( 

 لماذا لم ٌستمر " علً مبارك " فً العمل مع هذا الكاتب ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ا. ْوم  ٌَ ْجِن ..........   (  أَْرَبِعٌنَ ـ  َثالَثِـٌنَ ـ  ِعْشــِرٌـنَ  )   َظلَّ )َعلِى ُمَباَرك( فِى السِّ

ـِه )َعلِى ُمَباَرك(. ٌْ ِخ )أَبِى ِخْضر( ......... ِعْنَدَما َدَخلَ َعلَ ٌْ ـ ا َغلٌَِظةٌ ـ  ُكوٌب ِمَن الشَّاى )  َكاَن بِِجـَواِر الشَّ (  َطَعامٌ ـ  َعص 

 السؤال الخامس
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

أحب علً مبارك الهندسة والحساب بفضل هذا المعلم المتمكن -1
فشل علً مبارك فشال  ذرٌعا  فً الدراسة بمدرسة -2

 كان ٌرى على مبارك فً دراسة الهندسة والحساب ؟ ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ماذا ) ب ( 

 لماذا سر عرب السماعنة بالشٌخ مبارك ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
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ِة ..........ـ 1 ٌَّ ا( ِبَكاِتٍب فِى َمأُْموِر  ٌّ ُخ )ُمَباَرك( اْبَنُه )َعلِ ٌْ  صٌر (  أَبـُوـ  َكِبٌـر أَُبـوـ قٌر أَُبـو ) أَْلَحَق الشَّ

ِة اْلِعز(: ........ ٌَ َف )َعلِى ُمَباَرك( َعَلى َتالَِمٌِذ )ِمْن ( أُْعِجُبوا ِبهِ ـ  اْبَتَعـُدوا َعْنـهُ ـ  َسِخـُروا ِمْنـهُ  )  ِعْنَدَما َتَعرَّ

 السؤال السادس
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

" ثالث سنوات "   المهند سخانةقضى على مبارك فى مدرسة  -1
 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمٌن . -2

 ماذا كان ٌرى على مبارك فً دراسة الهندسة والحساب ؟ ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟) د ( 

 ماذا كان ٌتعلم تالمٌذ قصر العٌنى ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
اشـ  َوالِــــــــِدهِ  )  َعَرَف )َعلِى ُمَبـاَرك( ِسـرَّ َعَظَمِة اْلَمأُْموِر ِمَن: ..........ـ 1 ــالَِمٌــــــذـ  اْلَفـــــــرَّ (  التَّ

( إِلى........ـ ٕ ُخ )ُمَبارٌك( َوَمَعُه اْبُنُه )َعلِىٌّ ٌْ ْكُتُبوَن للناِس َشَكاَواُهْم َوُعقُوَدُهْم.أَسـَرَع الشَّ ٌَ اِب الَِّذٌن   .، ِمَن اْلُكتَّ

(  َكــاِتــــــبـ  َعــــــالِـــــمـ  َحــــــاِكــم) 

 السؤال السابع
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

استمر على ٌعمل فى مأمورٌة ) أبو كبٌر ( سبعة أشهر .   -1
 اشتد ألم السجان لما حدث للفتى الصغٌر . )     ( -2

 ب( ما المؤهالت التى ذكرها السجان لتولٌة " على مبارك " الوظٌفة ؟

 سجان من " على مبارك " لٌكون دلٌال على كفاءته ؟جـ( ماذا طلب صدٌق ال

( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
(  َخْمَسـةِ ـ  أَْرَبَعـةِ ـ   َثـالََثةِ  )  َقاَم اْلَكاتُِب بَِطْرِد )َعلِى ُمَباَرك( ِمَن اْلَعَمِل ِعْنَدهُ، َبْعَد.............. أَْشُهٍر.ـ 1

نِى(: ...........َشْرُط ُدُخوِل ـ ٕ ٌْ ــــْدقـ    اْلَوَســـــاَطـةـ   االْجتَِهـــــــادُ  )  َمْدَرَسِة )َقْصر اْلَع (  الصِّ

 السؤال الثامن
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة " ثالث سنوات "     -1
 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمٌن . -2

 لماذا صمم على مبارك على دخول مدرسة القصر العٌنى ؟) ب ( 

ْجان مع الفتى الصغٌر .(  جـ )   علل : تعاطف السَّ

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
تَِها ِبـ: ...........ـ 1 ٌَ  كوم جماده ( ـ  اْلَكْوم َواْلَخلٌِجـ  ادنةسعالْ  ) َهَرَبْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( ِمْن َقْر
ٍخ اْسُمُه: .........ـ ٕ ٌْ ُخ )ُمَباَرك( إِلَى َش ٌْ  (أَْحَمد أَُبو ِخْضرـ  علًأَْحَمد أَُبو ـ  د أَُبو ِخْضرٍ وُمَحم ) ْهَتَدى الشَّ

 السؤال التاسع
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ا ِمْن َمَساِكِن اْلَبْدِو.ـ 1 ْسُكُن َقِرٌب  ٌَ  َكاَن الشٌُخ )أَْحَمُد أَُبو ِخْضر( 
ْحَفِظ اْلُقْرآَن.ـ 2 ٌَ ا( ِبالضرِب إَِذا لَْم   ٌّ ٌُخ )ُمَباَرك( اْبَنُه )َعلِ َد الشَّ  َهدَّ

 لم َ لم ٌقم الوالد بتعلٌم ابنه بنفسه ؟) د ( 

 لماذا كان لمٌالد هذا المولود فرحة كبٌرة فى القرٌة كلها ؟) جـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
نِى(: ..........ـ 1 ٌْ اد ) َكاَنْت َمْفُروَشاُت َمْدَرَسِة )َقْصِر اْلَع جَّ  (  اْلقُْطَن واْلَحِرٌرَ ـ  ُحْصَر اْلَحْلَفاـ  السِّ

ِٓ ٔـزخء ِذسعش ١ِٕش حٌعض حٌز٠ٓ حٌظلمٛح رّذسعش ) أرٟ صعزً ـ فقش حٌع١ٕٟ ـ حٌّٕٙذ عخخٔش (  ـكان  ) علً (2

 السؤال العاشر
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

د َعلِى( الَكِبٌــِر، ـ 1 َراِئـَب اْلَباِهَظَة َعلَى اْلَفالَِّحٌَن.فِى َعْهـِد )ُمَحمَّ ْفِرُضـوَن الضَّ ٌَ ـاُم   َكاَن اْلُحكَّ

ْهِر.ـ 2 ا فِى الشَّ ا َقْدُرهُ َخْمَسٌة وَسْبُعوَن قِْرش   َعَرَض اْلَمأُْموُر َعلَى )َعلِى ُمَباَرك( َراِتب 

ما سبب دهشة الشٌخ وعجبه من ابنه " على " ؟ ) ب ( 
 . اعتزاز الصبى بنفسه وكرامته اذكر دلٌال   ) جـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
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 السؤال الحادي عشر
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ا للشٌِخ )ُمَباَرك(، وجعلوهُ ـ 1 َماِعَنة( َمْسِجد  ا لَُهْم.َبَنى )َعَرُب السَّ  إَِمام 

 كان كاتب الشكاوى الذى عمل معه على مبارك ٌعامله معاملة طٌبةـ 2

 ما موقف على مبارك من المشهد الذى رأى فٌه عنبر أفندى ؟ ) ب ( 

 ما سر احترام الناس لهذا الرجل ؟ وكٌف وصل إلى ذلك المنصب ؟  (جـ) 

 أكمل مكان النقط : (  د) 

 السؤال الثانً عشر
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 من ابنه .  الدهشة والتعجب نع امط الشفتٌن مع هز الكتف تعبٌرـ 1
ا.ـ 2 ا َشِدٌد  ( بَِخَبِر اْلتِحاقِِه باْلَمْدَرَسِة، َفـِرَح َفَرح   ِعْنَدَما َعلَِم َوالُِد )َعلِىٍّ

 عشر لثالسؤال الثا
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 ـ وخٔض أَ ) عٍٟ ( عع١ذس ك١ٓ ر٘ذ فغ١ش٘خ اٌٝ حٌىظخد .ٔ

ـ دعض ح٤َ سرٙخ أْ ٠لشط فغ١ش٘خ ٚ ٠زعذ عٕٗ ح٤خطخس . ٕ

أكمل مكان النقط : (  د) 

 السؤال الرابع عشر
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ْعـِرَف ِسـرَّ َعَظَمِة )َعْنَبر ـ 1 ٌَ اِش اْلَمأُْموِر؛ لِ  (.أفنديَذَهَب )َعلِى ُمَباَرك( إِلَى َفرَّ

ـاَس ـ 2 ٌَ َتَعلََّم قِ ٌَ  َق َعلَى اْلَفْوِر.، َفَوافَ األراضًَعَرَض الشـٌُخ )ُمَباَرٌك( َعَلى اْبِنـِه أَْن 

ابه ؟) ب (   كٌف وجد الصبً الشٌخ أبا خضر فً ُكتَّ

 لماذا ازداد على مبارك قناعة بالعلم وضرورة تحصٌله ؟) جـ ( 

 أكمل مكان النقط : (  د) 

 السؤال الخامس عشر
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 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

أكمل مكان النقط : (  د) 

 السؤال السادس عشر
 -( أمام الخطأ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

(.ـ 1 اَن ِمْن تالمٌِذ َمْدَرَسِة )ِمْنٌِة اْلِعزِّ ٌَ ْب  َعَرَف )َعلِى ُمَباَرك( أَنَّ الصِّ

ا أفنديَدَخلَ )َعلِى ُمَباَرك( َعلَى )َعْنَبر ـ 2  َعَظَمٍة. فً(، َفَرآهُ َجالِس 

أكمل مكان النقط : (  د) 

ـ ثاويا القراءة املتعددة 
 ـ مفتاح الىجاح 

" فخٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌقخثذ ، ٚأّخ ٠ّنٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف هّٛكخطٗ

 ٚحٌّٕخفغش " حٌظلذٞعٕذ كذ ، ٤ٔٗ ٠ٍّه سٚف 

[ حٌـشٞء –حٌقل١ق   –ِشحدف " حٌقخثذ " : ] حٌغش٠ع  -ٔ      ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : ٠ؤطٟأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ  

سٚحثق [ –أسٚحف  –ؿّع " سٚف " : ] س٠خف  -٠ٖعخٔٝ [   –٠قش  –ِنخد " ٠ظشدد " : ] ٠غظّش  -ٕ

 ؟د( ِخ عّخص ح٦ٔغخْ حٌٕخؿق وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس 

 ؿـ( ٌُ ال طمف هّٛكخص حٌٕخؿق عٕذ كذ ؟

" فخٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌقخثذ ، ٚأّخ ٠ّنٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف هّٛكخطٗ

 ٚحٌّٕخفغش " حٌظلذٞعٕذ كذ ، ٤ٔٗ ٠ٍّه سٚف 

حٌخخهت [ – حٌـشٞء –ِنخد " حٌقخثذ " : ] حٌقل١ق  -ٔ:       ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٠ؤطٟأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ  

عًّ [ –هش٠ك  –ِشحدف " ٘ذف " : ] غشك  -ٕ

 د( ٌّخرح ال ٠ظشدد حٌٕخؿق فٝ حطخخر حٌمشحس وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس ؟

 رظىخس ٚح٦رذح  . ( ٚمق ِفَٙٛ ٘زٖ حٌعزخسسؿـ( ) حٌٕخؿق ٠ٍّه لذسس حال

٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ، ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف . 

٠مخرً [ –٠ظٙشد  –ِنخد " ٠ٛحؿٗ " : ] ٠شؽذ  -ٔ:      أ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ

عخلزش [ –عمزش  –ِفشد " عمزخص " : ] عمخد  -ٕ

 د( و١ف ٠ظعخًِ ح٦ٔغخْ ِع حٌعمزخص حٌظٝ طٛحؿٙٗ ؟

 ؿـ( عًٍ : حٌؼمش رخهلل ٚحٌؼمش رخٌٕفظ ٚحٌٕخط ِٓ أُ٘ عٕخفش حٌٕـخف حٌلم١مٝ .

٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ، ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف . 

عمزش [ –عخلذ  –ِفشد " عمزخص " : ] عمخد  -ٔأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

أك١خص [ –ك١ٛحص  –ؿّع " ك١خس " : ] أك١خء  -ٕ
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 ح١ٌَٛ [ –حٌغذ  –ِنخد " حٌّغظمزً " : ] حٌّخمٝ  -ٖ

 ؟ ِٚخرح ٠لظخؽ اٌٝ طلم١ك رٌه حٌٙذف ؟ د( ِخ ٘ذف ح٦ٔغخْ فٝ حٌل١خس

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ ِع طق٠ٛذ حٌخطؤ اْ ٚؿذ :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( ؿـ( مع عالِش ) 

 حٌٕـخف أِش عًٙ لذ ٠ظلمك رخ٤كالَ .  )     ( -ٔ

 عٕخفش حٌٕـخف حٌظٝ ٚسدص رخٌذسط عظش فمو . )     ( -ٕ

فٟ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ، ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف  " ٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ

َّٓ حٌٛفٛي ا١ٌٗ ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛعش عٕخفش طُع١ُٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس " .  ح٦ٔغخْ ، ٌٚى

 عمزخص ( : ) عمزش ، عمذ ، عخلزش ( ِفشد وٍّش ) -ٔأ(  طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ  :    

 ِنخد وٍّش ) طع١ٕٗ ( : ) طخزٌٗ ، طغخعذٖ ، طظشوٗ ( -ٕ  

د( ِخ حٌزٜ ٠ـذ أْ ٠ظعٍّٗ ح٦ٔغخْ ٌّٛحؿٙش حٌعمزخص ؟        

 .ٕـخف حٌظٝ ٚسدص رخٌذسطؿـ( حروش ػالػش ِٓ عٕخفش حٌ 

" ٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ، ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف 

َّٓ حٌٛفٛي ا١ٌٗ ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛعش عٕخفش طُع١ُٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس " .  ح٦ٔغخْ ، ٌٚى

أ( ِفشد " ِشحكً " ، ِٚنخد " وؼ١شس"  ، ِٚشحدف " طُع١ٕٗ" ٘خص حٌّطٍٛد . 

د( ِخرح ٠ـذ عٍٝ ح٦ٔغخْ عٕذِخ طٛحؿٙٗ حٌعمزخص ؟     

ٍش اٌٝ حٌٕـخف . ٚمق رٌه .  ؿـ( ح٦رذح  عٕقش ِٓ حٌعٕخفش حٌّّٛفًّ

 ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف  " "  ٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ، ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ

 أ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :

 ٠غظغٍُ ( : ( ٠عخٔذ ، ٠ىشٖ ، ٠خنع () ِشحدف وٍّش   -ٕ    عمزخص ( : ( عمزش ، عمذ ، عٛحلذ (  )ِفشد وٍّش  -ٔ

د( ِخ حٌزٜ ٠ـذ أْ ٠ظعٍّٗ ح٦ٔغخْ ٌّٛحؿٙش حٌعمزخص ؟   

 ؿـ( حروش ػالػش ِٓ عٕخفش حٌٕـخف.

"٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف فخٌٕـخف ٘ذف ٌٚىٓ

 ٕـخف " حٌٛفٛي اٌٝ حٌٙذف ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛعش عٕخفش طع١ٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس ٚطغخعذٖ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ حٌ

 أ( ٘خص ِٓ حٌفمشس : ِشحدف ) طغخعذٖ ( ِٚنخد ) حٌفؾً ( ٚؿّع )عمزش (

 د( ِخرح ٠ـذ عٍٝ ح٦ٔغخْ عٕذِخ طٛحؿٙٗ حٌعمزخص فٝ ك١خطٗ ؟

 ؿـ( ِخ حٌعٕخفش حٌظٝ طغخعذ ح٦ٔغخْ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌعمزخص فٝ ك١خطٗ ٚحٌٛفٛي اٌٝ حٌٕـخف.؟

ع١ٍٗ أي ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف ح٦ٔغخ٠ْٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس 

 ٌٚىٓ حٌٛفٛي اٌٝ ٘زح حٌٙذف ٠لظخؽ ِـّٛعش عٕخفش طع١ٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس ٚطغخعذٖ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ حٌٕـخف"......

 طخزٌٗ ( -طظشوٗ -طع١ٕٗ :  (طغخعذٖ ِشحدف -ٕحٌىغً (   -حٌشعٛد -ِنخد حٌٕـخف : ) حٌظشحخٟ -ٔأ( طخ١ش حٌقٛحد :  

 د( ِخ حٌزٞ ٠ـذ أْ ٠ظعٍّٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِٛحؿٙش حٌعمزخص ؟

 ................... -ٖ......................    -ٕ.....................    -ٔ ٓؿـ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ : *ِٓ عٕخفش حٌٕـخف :

٠غظغٍُ ٌٙخ ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف ح٦ٔغخْ ٌٚىٓ حٌٛفٛي اٌٝ  " ٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ع١ٍٗ أال

 ٘زح حٌٙذف ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛعش عٕخفش "

 أ( أوًّ :  ِشحدف عمزخص .................. ِٚفشد٘خ ...................

ِخرح ٠فعً ح٦ٔغخْ طـخٖ حٌعمزخص حٌظٝ طمخرٍٗ ؟  -ٔد( أؿذ :  

 فّٙض ِٓ حٌّٛمٛ  ؟ ِخ أٚي عٕخفش حٌٕـخف وّخ -ٕ

 ؿـ( حلظشف عززخ آخش ٌٍٕـخف ٌُ ٠شد فٝ حٌّٛمٛ  ِٓ ٚؿٙش ٔظشن .

) حٌٕخؿق دحثّخًّ ٠ظخز حٌمشحس حٌقخثذ ٠ّٚنٟ لذِخًّ فٟ طٕف١زٖ ٚحػمخًّ رمذسطٗ عٍٟ حٌٛفٛي اٌٟ ٘ذفٗ ٚال طمف هّٛكخطٗ عٕذ كذٚد ، 

 ٤ٔٗ ٠ٍّه سٚف حٌظلذٞ ٚحٌّٕخفغش  (.

 زش عٓ ِفظخف ِٓ ِفخط١ق حٌٕـخف حٌلم١مٟ : فّخ ٘ٛ ؟) أ ( حٌعزخسس حٌغخرمش طع

 -)د( ٘خص ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ِخ ٠عزش عٓ :

 ِفشد ) أ٘ذحفٗ ( . -ٗؿّع ) كذ (           ،     -ِٖنخد ) ِظشددحًّ (      ،      -ِٕعٕٟ ) حٌقل١ق (    ،    -ٔ
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 )ؿـ( حوظذ ػالػخًّ ِٓ ِفخط١ق حٌٕـخف وّخ طعٍّض ِٓ حٌذسط ؟

 ) د (  " ال طمف هّٛكخطٗ عٕذ كذ " حٌـّخي فٟ ٘زح حٌظعز١ش ٠ٛمق .....................             أوًّ  .

٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ع١ٍٗ أال ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف ح٦ٔغخْ

ٌٚىٓ حٌٛفٛي اٌٝ ٘زح حٌٙذف ٠لظخؽ ِـّٛعش عٕخفش طع١ٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس ٚطغخعذٖ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ حٌٕـخف 

 طخزٌٗ( -طظشوٗ -ِشحدف ) طع١ٕٗ ( : ) طغخعذٖ -ٕحٌىغً (      -حٌشعٛد -: ) حٌظشحخِٝنخد ) حٌٕـخف (  -ٔأ(طخ١ش حٌقٛحد:  

 د( ِخ حٌزٜ ٠ـذ أْ ٠ظعٍّٗ ح٦ٔغخْ فٝ ِٛحؿٙش حٌعمزخص ؟

 ....................... -ٖ.......................     -ٕ................      -ٔؿـ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ :  *ِٓ عٕخفش حٌٕـخف:   

ٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌقخثذ ، ٚأّخ ٠ّنٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف هّٛكخطٗ" ح

 عٕذ كذ ، ٤ٔٗ ٠ٍّه سٚف حٌظلذٜ ٚحٌّٕخفغش "

 ِفشد "كذٚد" -ِٖنخد " ِظشددح "    -ِٕشحدف " حٌقل١ق "   -ٔأ( ٘خص ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش : 

 -ٕشحس حٌزٜ ال٠ظشدد حٌٕخؿق فٝ حطخخرٖ ؟ ِخ ِخٌم -ٔد( 

 ٚمق ففش ِٓ ففخص حٌٕخؿق وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ؟

ٌّخرح ال طمف هّٛكخص حٌٕخؿق عٕذ كذ ؟            -ٖ

 ٌٛ طشدد ح٦ٔغخْ فٝ حطخخر حٌمشحس حٌقخثذ ؟ؿـ( ِخرح ٠لذع 

"٠ٛحؿٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِشحكً ك١خطٗ عمزخص وؼ١شس ع١ٍٗ أي ٠غظغٍُ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍع اٌٝ حٌّغظمزً ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘ذف 

 حٌٕـخف"......ح٦ٔغخْ ٌٚىٓ حٌٛفٛي اٌٝ ٘زح حٌٙذف ٠لظخؽ ِـّٛعش عٕخفش طع١ٕٗ عٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس ٚطغخعذٖ عٍٝ حٌٛفٛي اٌٝ 

 طخزٌٗ(-طظشوٗ-ِشحدف طع١ٕٗ )طغخعذٖ -ٕ       حٌىغً(-حٌشعٛد-ِنخد حٌٕـخف )حٌظشحخٟ -ٔ )أ(طخ١ش حٌقٛحد:

 )د(ِخ حٌزٞ ٠ـذ أْ ٠ظعٍّٗ ح٦ٔغخْ فٟ ِٛحؿٙش حٌعمزخص؟

 .........-ٖ.............-ٕ.......-ٔ*ِٓ عٕخفش حٌٕـخف:  )ؽ(أوًّ ِخ ٠ؤطٟ:

س ، فخٌٕخؿق ال ٠ظشدد فٝ حطخخر حٌمشحس حٌقخثذ ، ٚأّخ ٠ّنٝ لذِخ فٝ طٕف١زٖ ٚحػمخ رمذسطٗ عٍٝ حٌٛفٛي " ٚحٌغخدعش : ٘ٝ ح٦فشح

 اٌٝ ٘ذفٗ ، ال طمف هّٛكخطٗ عٕذ كذ ، ٤ٔٗ ٠ٍّه سٚف حٌظلذٜ ٚحٌّٕخفغش "

حٌـشة ( – حٌقل١ق –ِعٕٝ " حٌقخثذ " ......... ) حٌغش٠ع  -ٔ:   طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ ( أ

٠قش ( –٠عخٔٝ  –ِنخد " ٠ظشدد " .................... ) ٠غظّش  -ٕ

 د( ِخ عّخص ح٦ٔغخْ حٌٕخؿق وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ؟

 ؿـ( ٌّخرح ال طمف هّٛكخص حٌٕخؿق عٕذ كذ ؟

 ذكاء صبيـ 
، فٕظش عّش اٌٝ فزٝ فغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد أْ  " ٌّٚخ أفنض حٌخالفش اٌٝ عّش رٓ عزذحٌعض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص

٠ظىٍُ ، فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌقزٝ : ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌّشء رؤفغش٠ٗ لٍزٗ ٌٚغخٔٗ فبْ

 ِٕله هللا ٌغخٔخ الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمذ حعظلك حٌىالَ  "

 ِفشد " فز١ش " -ٖؿّع  " حٌٛفذ "    -ٕحٔظٙض "   ِشحدف "  -ٔأ( ٘خص ِٓ حٌفمشس ِخ ٠ٍٝ : 

ِخ سد حٌخ١ٍفش عٍٝ حٌقزٝ حٌزٜ ألٕعٗ رٍغخٔٗ حٌالفع ٚلٍزٗ حٌلخفع ؟  -ٔد( 

 ِخ ل١ّش حٌّشء فٝ ٔظش فزٝ ٚفذ حٌلـخص ؟ -ٕ

 ٌلـخص ١ِ٤ش حٌّئ١ِٕٓ ؟   رُ ٚفف حٌقزٝ ٚفذ ح -ٖ

 ؿـ( ِخرح طفعً اْ أسدص حٌىالَ فٝ ِـٍظ ٠ظٛحؿذ ف١ٗ ِٓ ٘ٛ أوزش ِٕه عٕخ ؟ 

 " لخي عّش : عظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ . اْ أٔخعخ غشُ٘ كٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخط ع١ٍُٙ . فال طىٓ ِّٓ ٠غشٖ كٍُ هللا ٚػٕخء

 حٌٕخط ع١ٍٗ فظضي لذِه . "

 ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :أ( طخ١ش 

طعٍٛ [ -طضدحد  -ِنخد طضي: ] طٕـٛ  -ٕطشك١ذ [ -ِذف -ِعٕٝ ػٕخء: ] حكظشحَ -ٔ

د( رّخ ٔقق حٌغالَ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ عّش ؟

 ؿـ( " أّخ حٌّشء رؤفغش٠ٗ . لٍزٗ ٌٚغخٔٗ " ِخ حٌّمقٛد رٙزٖ حٌعزخسس ؟ 

) ٌّٚخ أفنض حٌخالفش اٌٝ  عّش رٓ عزذ حٌعض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش عّش اٌٝ فزٝ فغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد  ٠ظىٍُ

١ٕٓ أّخ حٌّشء رؤفغش٠ٗ لٍزٗ ٌٚغخٔٗ (فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ فمخي حٌقزٝ ٠خ أ١ِش حٌّئِ



8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

7 مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 

 ِخ ِشحدف ) أفنض( ؟   ِٚخ ِنخد ) ٠ظىٍُ ( ؟  ِٚخ ِفشد ) حٌٛفٛد ( ؟  -ٔ

أِخَ حٌعزخسس حٌظخ١ٌش :  )×( أٚ عالِش )√( مع عالِش  -ٕ

 ٠ـذ أْ أغخدس حٌّـٍظ خـال ِّٓ ٘ٛ أوزش ِٕٝ عٕـخ   )     ( 

 ك١ّٕخ أسحد أْ ٠ظىٍُ ؟ ٚرُ سد حٌقزٝ ع١ٍٗ ؟ِخ ِٛلف عّش رٓ عزذ حٌعض٠ض ِٓ حٌقزٝ  -ٖ

" ) ٌّٚخ أفنض حٌخالفش اٌٝ عّش رٓ عزذحٌعض٠ض أطظٗ حٌٛفٛد فبرح ف١ُٙ ٚفذ حٌلـخص فٕظش عّش اٌٝ غالَ فغ١ش حٌغٓ ٚلذ أسحد أْ 

ؤفغش٠ٗ : لٍزٗ ٌٚغخٔٗ . فبرح ٠ظىٍُ فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أعٓ ِٕه ، فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌغالَ ٠خ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌّشء ر

ِٕق هللا عزذٖ ٌغخٔخ الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمذ أؿخد ٌٗ حالخظ١خس ، ٌٚٛ أْ ح٤ِٛس رخٌغٓ ٌىخْ ٕ٘ٙخ ِٓ ٘ٛ أكك رّـٍغه ِٕه ، فمخي ٌٗ

عّش : فذلض طىٍُ . ( 

 فشغض ( –حٔظٙض  –ِشحدف  (أفنض ( :  (  وؼشص  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ ح٤لٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ :    

اِخسحص ( –أٚحِش  –ؿّع ) أ١ِش ( : ) أِشحء  -ٖوزرض (        –ؿٍٙض  –ِنخد ( فذلض ( : ) عىض  -ٕ

د( ِظٝ ٠ىْٛ حٌّشء ِغظلمخ ٌٍىالَ فٝ ٔظش حٌغالَ حٌّظلذع رٍغخْ ٚفذ حٌلـخص ؟ 

 ؿـ( ِخ سأ٠ه فٝ طقشف حٌغالَ ؟ عًٍ ٌّخ طمٛي .

ٌُٙ ، فال طىٓ ِّٓ ٠غٌشٖ ِكٍُ هللا  فمخي  عّش : عظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي : ٠خٌ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ، اْ أٔخعًّخ غشُ٘ ِكٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخط ع١ٍ

 ٚػٕخء حٌٕخط ع١ٍٗ فظضي لذِه.

هات : مرادف " تزل " و جمع " أمٌٌر "  و مضاد " ِحلم "  أ ـ 
 بم نصح الغالم أمٌٌر المؤمنٌٌن ؟ ومم تعجب أمٌٌر المؤمنٌٌن ؟ب ـ 

 جـ)  اختر اإلجابة الصحٌٌحة مما بٌٌن القوسٌٌن لما ٌلٌى :

 عمر بن الخطاب ، عمر بن العزٌٌز ، عمرو بن هشام ()تتحدث العبارة عن أمٌٌر المؤمنٌٌن ................... -1

 (ة سنة  إحدى عشرة سنة ، اثنتا عشرة سنة ، ثالث عشر).ى سن الغالم فإذا له .........نظر أمٌٌر المؤمنٌٌن ف -2

املىصور و الطيور ـ 
َ لخثظخ . أسحد أْ ٠ظٌزشد رّخء حٌٕٙش ، فٛمع ػ١خٌرٗ ٚطٍه  ٌٛ حٔقشف حٌظخؿش ِغشٚسح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ هش٠مٌٗ عٍٝ ؽخهت حٌٕٙش ، ٚوخْ ح١ٌ

 حٌقشس عٍٝ حٌؾخهت  " .

أعشك [    –رَ  –ِشحدف " أػٕٝ " : ] ِذف  -ٔطخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      ( أ 

ِٕعٗ [ –صؿشٖ  –ِنخد " أعطخٖ " : ] ِٕلٗ  -ٕ

د( رُ وخفؤ حٌّٕقٛس حٌشؿً ؟ ٌّٚخرح ؟

 ؿـ ) رُ أِش حٌّٕقٛس ؽشه١ٗ ؟ ٚمق رٌه فٝ مٛء فّٙه ٌٍّٛمٛ  .

َ لخثظخ . أسحد أْ ٠ظٌزشد رّخء حٌٕٙش ، فٛمع ػ١خٌرٗ   ٌٛ حٔقشف حٌظخؿش ِغشٚسح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ هش٠مٌٗ عٍٝ ؽخهت حٌٕٙش ، ٚوخْ ح١ٌ

 ٚطٍه حٌقشس عٍٝ حٌؾخهت   .

 ِعٕٝ " لخثظخ " ٘خص : ِنخد " ِغشٚسح " ٚ ؿّع " ؽخهت "ٚ (أ 

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( د( مع عالِش ) 

ٚمع حٌظخؿش ػ١خٌرٗ ٚحٌقشس عٍٝ حٌغف١ٌٕش .       -ٔ

 شس ؛ ٤ٔٙخ طلغزٙخ ٌلّخ .خطفض حٌلذأس حٌق -ٕ

 ِخ أػش م١خٌ  حٌقشس عٍٝ حٌظخؿش ؟ (ؿـ 

ّْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ  ) فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أعًّ طلض ٔخٍش ، ار عمطض أِخِٝ حٌّقشس ، فؤخزطٙخ، ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ فمٍض : ا

 ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أعشف فخكزٙخ (

  ( عخءٟٔ،  أخزشٟٔ،  ) أعـزٕٟ:    ( ٟسحلٕ )ِشحدف  -ٔطخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ ح٤لٛحط ٌّخ ٠ؤطٟ :    (أ

 (ٔٛحظش ، ِٕخظش ، ٔظخثش  ):    (ِٕظش) ؿّع  -ٕ

ِخرح فعً حٌشؿً رخٌقشس ؟        -ٔد( 

َُ وخفؤ حٌخ١ٍفش حٌشؿً ؟  -ٕ رِ

شس ؟  ( ؿـ  ِخ حٌخٍك حٌزٜ طلٍٝ رٗ حٌشؿً حٌزٜ عؼش عٍٝ حٌقُّ

" ٌمذ عٍّٕخ رّخ لٍظٗ ر١ٓ حٌٕخط ، ٌٚه ِىخفؤس عٍٝ رٌه ػُ أعطخٖ ِخثش د٠ٕخس . فشف حٌظخؿش ، ٚلخي : كفظه ٠خ ِٛالٜ ٌٍزالد ٚحٌعزخد" 

ِنخد " فشف " : )  ٠ؤط ، أًّ٘ ، كضْ ( -ٔطخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ  :   (أ 
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 ؿّع " ؽش " : ) ؽشس ، ؽشٚس ، أؽشحس ( -ٌٖعزذ ، حٌعخرذ (         ِفشد " حٌعزخد " : ) حٌعزٛد٠ش ، ح -ٕ

" عٍّٕخ " طعٛد عٍٝ ........................ أوًّ -ٕكفظه ٠خ ِٛالٜ . ٔٛ  ح٤عٍٛد ........................     -ٔأوًّ  د(

 ؿـ( ِخ حٌذ١ًٌ عٍٝ ح٘ظّخَ حٌلخوُ رؾعزٗ ؟

شس ، فؤخزطٙخ، ٚسحلٕٟ ِٕظش٘خ ، فمٍض : اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ ِىخْ فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أعًّ طلض ٔخٍش ار عمطض أِخِٟ حٌقُّ

ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أعشف فخكزٙخ. 

شس ، حٌ -ٔطخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :   (أ  شحسحص ، حٌقُّ شس ( : ) حٌقُّ  قشحسٞ (ؿّع ( حٌقُّ

 ِنخد )  أعشف ( : ) أؿًٙ ، أؽخٚس ، أعٍُ ( -ِٖشحدف ) سحلٕٟ ( : ) أد٘ؾٕٟ ، أرٍٕٟ٘ ، أعـزٕٟ (             -ٕ

أ٠ٓ ٚمع حٌظخؿش ػ١خرٗ ٚحٌقشس ؟         -ٔد( 

َُ أِش حٌّٕقٛس ؽشه١ٗ -ٕ  حٌخخؿ ؟ ر

أ٠ٓ وخْ ٠عًّ حٌشؿً حٌزٞ عمطض ع١ٍٗ حٌقشس؟  -ٖ

 ؿـ( حلظشف عٕٛحٔخًّ آخش ٌٍذسط ِز١ٕخ عزذ حخظ١خسن .

خ ِٓ "  فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أعًّ طلض ٔخٍش ، ار عمطض أِخِٝ حٌقشس فؤخزطٙخ ، ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ ، فمٍض اْ حٌطخثش حخظٍغٙ

ِىخْ ِخ فخكظفظض رٙخ كظٝ أعشف فخكزٙخ " 

 ( أخزشٟٔ،  ؽخءٟٔ،  أعـزِٕٟنخد وٍّش " سحلٕٝ " : (  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ : 

 ِشحدف وٍّش " حخظٍغٙخ " : ) هخس رٙخ ، ٔظش ا١ٌٙخ ، أخز٘خ ُخف١ش ( -ٕ

حٌقشس ؟ د( أ٠ٓ وخْ حٌشؿً ٠عًّ عٕذِخ عمطض ع١ًٍ

 ؿـ( رُ وخفؤ حٌخ١ٍفش حٌشؿً ؟

" حٔقشف حٌظخؿش ِغشٚسح ٚر١ّٕخ ٘ٛ فٝ هش٠مٗ عٍٝ ؽخهت حٌٕٙش ٚوخْ حٌـٛ لخثظخ أسحد أْ ٠ظزشد رّخء حٌٕٙش فٛمع ػ١خرٗ ٚطٍه 

 حٌقشس عٍٝ حٌؾخهت ٚٔضي اٌٝ حٌٕٙش "

 ........................أ(  أوًّ : ِشحدف وٍّش لخثظخ 

ٌّخرح ٚمع حٌظخؿش ػ١خرٗ ٚفشطٗ عٍٝ حٌؾخهت ؟ -ٔد( أؿذ: 

 ِخرح كذع ٌظٍه حٌقشس ؟ -ٕ

 ؿـ( حلظشف عٕٛحٔخ آخش ٌٍذسط  .

عمطض أِخِٟ حٌقشس فؤخزطٙخ ٚسحلٕٝ ِٕظش٘خ فمٍض اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ ِىخْ ِخ .  " فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض حعًّ طلض ٔخٍش 

 فخكظفظض رٙخ كظٝ أعشف فخكزٙخ ".

 أ(  ِخ ِشحدف )سحلٕٝ( ، ٚؿّع ) حٌشؿً ( ، ِٚنخد ) أعشف( ؟

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( د( مع عالِش ) 

ظخؿش ِخثش ؿ١ٕش .أعطٝ حٌخ١ٍفش حٌ -ٔ

 فشف حٌظخؿش رّىخفؤس حٌخ١ٍفش . -ٕ

 ؿـ( حروش ففش فٝ حٌظخؿش ٠ـذ أْ ٠ظقف رٙخ حٌطخٌذ .

عمطض أِخِٟ حٌقشس ، فؤخزطٙخ ، ٚسحلٕٟ ِٕظش٘خ ، فمٍض : اْ حٌطخثش حخظٍغٙخ ِٓ) فمخي حٌشؿً : ر١ّٕخ وٕض أعًّ طلض ٔخٍش ، ار 

 ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أعشف فخكزٙخ  ( .

أخزشٟٔ { .  -عخءٟٔ  -} أعـزٕٟ      -ِنخد ) سحلٕٟ ( : -ٔ) أ ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

أخز٘خ خٍغش { .  -ٔظش ا١ٌٙخ  -} هخس رٙخ   -ِشحدف ) حخظٍغٙخ ( : -ٕ

)د( أ٠ٓ وخْ ٠عًّ حٌشؿً عٕذِخ عمطض ع١ٍٗ حٌقشس ؟         

 )ؿـ( رّخ وخفؤ حٌخ١ٍفش حٌشؿً ؟

زيارة و مفاجأة ـ 
 ِش٠ُ فٝ فلزش ٚحٌذ٠ٙخ ، ِٚعٙخ رعل حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظؾفٝ ، حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . " " طٛؿٙض

 أ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :

حٌفٛمٝ [ -حالعظٙخٔش  -ِنخد حٌٕظخَ : ] حٌىغً  -ٕعخ١ٌش [                -ِٕظٙٝ  -ِعٕٝ غخ٠ش : ] ِشطفعش  -ٔ

ٚؿذص ِش٠ُ حٌّغظؾفٝ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . حروش ِخ ٠ذي عٍٝ رٌه .      د( 

 ؿـ( ِخ حٌزٜ فٛؿجض رٗ ِش٠ُ ؟
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) طٛؿٙض ِش٠ُ فٝ فلزش ٚحٌذ٠ٙخ ِٚعٙخ رعل حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظؾفٝ حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . حٌطشلخص ٚحععش 

 كـشحص حٌّشمٝ حٌضؿخؿ١ش ِـٙضس رؤكذع ح٤ؿٙضس حٌطز١ش(ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خدة طّخِخ 

 حٔظظشص( -ر٘زض   -أ( ِشحدف طٛؿٙض ............. ) فشكض   -طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ: -ٔ

 حٌـ١ٙض ( -حٌـخ٘ض  -ه٠ٍٛش(  ؿـ( ِفشد ح٤ؿٙضس ............ ) حٌـٙخص   -لق١شس  -د( ِنخد ٚحععش  ............ ) م١مش 

 أِخَ حٌعزخسس حٌظخ١ٌش :  )×( أٚ عالِش )√( مع عالِش  -ٕ

 صحسص ِش٠ُ حٌّغظؾفٝ رّفشد٘خ دْٚ أْ طقلذ أكذح      ـ ٔ

 فف ٘زح حٌّغظؾفٝ ِٓ خالي لشحءطه ٌٍفمشس حٌغخرمش . -ٕ

ي ٚحٌٕظخَ فٝ فزخف حٌخ١ّظ طٛؿٙض "ِش٠ُ"فٝ فلزش ٚحٌذ٠ٙخ ِٚعٙخ رعل حٌٙذح٠خ اٌٝ حٌّغظؾفٝ حٌزٜ ٚؿذطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخ

 حٌطشلخص ٚحععش ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خدة طّخِخ  "

 أ(  أوًّ ِخ ٠ؤطٝ : ِعٕٝ غخ٠ش ................... ِٚفشد حٌطشلخص .............. ٚؿّع حٌّغظؾفٝ ........................

 د( و١ف ٚؿذص ِش٠ُ حٌّغظؾفٝ ؟ ٚو١ف وخْ حعظعذحد حٌّغظؾفٝ ٌعالؽ حٌّشمٝ ؟

 ٠ُ رعذِخ دخٍض حٌّغظؾفٝ ٚطٕمٍض ر١ٓ سد٘خطٙخ ؟ؿـ(  ِخرح فعٍض ِش

ِع ٚحٌذ٠ٙخ ٠َٛ حٌخ١ّظ حٌمخدَ ، ٤ٔٗ  5ٖ٘5٘) ؿٍغض ِش٠ُ ِع أفذلخثٙخ فٝ حٌّذسعش ، ٚلخٌض ٌُٙ عٛف طمَٛ رض٠خسس ِغظؾفٝ 

 عطٍش سع١ّش ، ٚعٛف طؤخز ِعٙخ رعل حٌٙذح٠خ ٥ٌهفخي ( 

 ؟               (حٌٙذح٠خ)؟ ، ِٚخ ِفشد  (حٌّذسعش )؟ ، ِٚخ ؿّع  ( طؤخز) أ( ِخ ِنخد 

 د( ٌّخرح حخظخسص ِش٠ُ ٠َٛ حٌخ١ّظ ؟ 

 ؿـ( ِخرح لشسص ِش٠ُ أْ طؤخز ِعٙخ ؟

طغؤي عٓ ٓٓوخٔض (ِش٠ُ ) طٕظمً ر١ٓ سد٘خص حٌّغظؾفٝ ، طضٚس ح٤هفخي حٌّشمٝ .. ٚوخٔض طعطٝ ٘ذ٠ش ٌىً ِش٠ل طذخً كـشطٗ 

  ٠ؾعش رٗ ِٓ آالَ ٚطعذ ...  أكٛحٌٗ ، ٚطّٕلٗ حرظغخِش ٌعٍٙخ طخفف ِّخ

                      (طعذ  )، ِٚنخد وٍّش  (سد٘خص ) حوظذ ِفشد وٍّش  (أ 

 ٌّخرح وخٔض ِش٠ُ طٕظمً ر١ٓ سد٘خص حٌّغظؾفٝ ؟ (د 

 ِخرح ٔظعٍُ ِٓ عٍٛن ِش٠ُ ؟ (ؿـ 

ىسى ـ 
ُ
  يوم ال ي

ٚطعخٌض ف١لخص حٌظشك١ذ ِعزشس عٓ ععخدطٕخ رشإ٠ظٙخ " ٚعشعخْ ِخ أهً ٚؿٗ فخهّش ٚفٟ حٌٍلظش ٔفغٙخ دٚٞ حٌظقف١ك حٌلخس 

 ٚكذػض ِفخؿؤطخْ ......  ".

 أ( ٘خص ِشحدف ) دٚٞ ( ، ِٚمخرً ) ععخدس ( .                                  

 د( ِخ حٌّفخؿؤطخْ حٌٍظخْ كذػظخ ؟  

 ؿـ( عالَ ٠ذي طقشف حٌضِالء ِع فخهّش ؟ 

ش ٔفغٙخ دٚٞ حٌظقف١ك حٌلخس ٚطعخٌض ف١لخص حٌظشك١ذ ِعزشس عٓ ععخدطٕخ رشإ٠ظٙخ ) ٚعشعخْ ِخ أهً ٚؿٗ فخهّش ٚفٟ حٌٍلظ

 ٚكذػض ِفخؿؤطخْ ......  (.

 حسطفع { .   -حخظفٟ  -} ظٙش   -ِنخد ) أهً ( : -ٔ) أ ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ف١لش { .   -فل١ق   -} فلش   -ف١لخص ( : ِفشد ) -ٕ                                                        

 )د( ِخرح كذع عٕذِخ دخٍض فخهّش حٌفقً ؟                                             

 )ؿـ( عٍٟ أٞ ؽٟء حطفك حٌطز١ذ ِع حٌّعٍّش ؟

ؿؤس حٌشحثعش حٌؼخ١ٔش أْ طشحٔخ " وخٔض حٌّفخؿؤس حٌشحثعش ح٤ٌٚٝ أْ ٔشٜ فخهّش ٚلذ حسطذص لزعش ر١نخء ؿ١ٍّش  ٌٍغخ٠ش . ٚوخٔض حٌّفخ

 ٓفخهّش ٚلذس حسطذ٠ٕخ لزعخص ر١نخء ِّخػٍش ٌمزعظٙخ "

 أ( ٠مقذ رىٍّش ) ٌٍغخ٠ش ( ......................                  ٚؿّع ) لزعش ( ......................

 رخٌلضْ( -رخٌغنذ  -رخٌظشك١ذ أعظمزً حٌفقً فخهّش )  -ٔد( أخظش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :    

 حٌز١نخء( -حٌقفشحء -أفزق حعُ حٌفقً فقً لزعخص )حٌلّشحء  -ٕ                                                              

 ؿـ( أروش حٌّفخؿؤس حٌشحثعش حٌؼخ١ٔش .

 ثالثا : الىصوص ـ 



8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

01 مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 

ـ وصائخ أب 
 ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ غْ " لَخَي َعآَ ُّ َٓ  حٌ ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ خ حٌ َّ َكخَي ر١ََُْٕٙ َٚ  َُ ْٓ َسِك َِ ِش هللاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َُ ح١ٌَ خِء لَخَي اَل َعخِف َّ َٓ حٌ ِِ" َٓ  َشل١ِ

 لشد ]  –غ١ش  –ِشحدف ( كخي )  :  [ كـض  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ ح٤لٛحط ٌّخ ٠ؤطٝ :  

]  ٠ٍّٕٟٙ – ٠ل١ّٕٟ – ٠لفظٕٟ)  : [   ٠عقِّٕٟنخد (  -ٕ

رقٕع حٌغف١ٕش ؟           ع١ٍٗ حٌغالٌَّخرح أِش هللا ٔٛكخ    (د 

 ؟ ِٚخرح طشطذ ع١ٍٗ ؟ ع١ٍٗ حٌغالَِخ سأ٠ه فٝ عٍٛن حرٓ ٔٛف   (ؿـ

 ال عخفُ ح١ٌَٛ ِٓ أِش هللا . ( ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظعز١ش ؟ د( لخي طعخٌٝ )

" ٌُ ِك١ َّْ َسرِّٟ ٌََغفٌُٛس سَّ َٙخ اِ ْشَع ُِ َٚ َٙخ  َش٠ ـْ َِ ُِ هللّاِ  َٙخ رِْغ لَخَي حْسَوزُْٛح ف١ِ َٚ  لخي طعخٌٝ  : "  

 ؿشحء [ – ِـخس –ؿّع " ِـشٜ " : ] ؿشح٠خص  -ٔأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :       

 لخط [ –ع١ٕذ  –ِنخد " سك١ُ " : ] ؽذ٠ذ  -ٖع١ش٘خ [    –طلشوٙخ  –حٌّشحد رـ " ِشعخ٘خ " : ] ٚلٛفٙخ  -ٕ

 حرٕٗ ؟ ع١ٍٗ حٌغالَد( رُ ٔقق ٔٛف 

 ِشعخ٘خ " ؟ –ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ " ِـشح٘خ 

 غشل١ٓ  "د( حوظذ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ ..... " اٌٝ لٌٛٗ طعخٌٝ : " فىخْ ِٓ حٌّ

 لخي هللا طعخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚال طىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ "

أ ) ٘خص : ِعٕٝ " ِعضي " ِٚفشد " حٌـزخي "

ش عق١خٌْ حرٕٗ ؟  ع١ٍٗ حٌغالَد ) ِخ ٔق١ٌلش ع١ٌذٔخ ٔٛف    ـٌ الرٕٗ ؟ ِٚخرح وخٔض ٔظ١

ًٌ ٠ٌذي عٍٝ  .........................  ؿـ)  أوًّ ِخ ٠ؤٌطٝ : " ِٛؽ وخٌـزخي " طعز١ٌش ؿ١ّ

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( د( مع عالِش ) 

ٔٛف    -ٔ ٌٓ . -ٕرذعٛس أٍ٘ٗ              ع١ٍٗ حٌغالٌَُ ٠ٌٙظُ   أسعً هللا حٌطٛفخْ عمٛرش ٌٍىخفش٠

َٓ *  لَخيَ  َع حٌَىخفِِش٠ َِ ْٓ َي طَُى َٚ َعَٕخ  َِ َّٟ حْسَوْذ  ْعِضٍي ٠َخ رَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ َٔخَدٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  َٚ خِء  لخي طعخٌٝ :  [  َّ َٓ حٌ ِِ  ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ َعآَ

ِِ ََ ْٛ َُ ح١ٌَ َٓ [لَخَي اَل َعخِف ْغَشل١ِ ُّ َٓ  حٌ ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ خ حٌ َّ ُٙ َكخَي ر١ََْٕ َٚ  َُ ْٓ َسِك َِ ِش هللاِ ااِلَّ  ِْ  ْٓ أَ

 ٠غشلٕٟ(،  ٠ل١ّٕٟ،  ٠غٍّٕٟ ):   ( )٠عقِّٕٟعٕٝ  -ٔ:   ٠ؤطٟأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ ح٤لٛحط ٌّخ 

ؿّع ( ؿزً)  : [  ؿزخي ، ؿالر١ذ ، ؿزٍش ]  -ٕ

رُ ٔقق ع١ذٔخ ٔٛف حرٕٗ ؟  (د

 رّخرح طقف ع١ذٔخ ٔٛكخًّ ، ٚحرٕٗ ؟ (ؿـ

 ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طعخٌٝ :  " ال عخفُ ح١ٌَٛ ِٓ أِش حٌٗ اال ِٓ سكُ " ؟ (د 

لَخَي حْسَوزُٛحْ  َٚ َٚ  لخي طعخٌٝ : "   زَخِي  ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ  * ٌُ ِك١ َّْ َسرِّٟ ٌََغفٌُٛس سَّ َٙخ اِ ْشَع ُِ َٚ َٙخ  َش٠ ـْ َِ ُِ هللّاِ  َٙخ رِْغ َٔخَدٜ ٌُٔٛف ف١ِ

"  * َٓ ٌَْىفِِش٠ َع ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َعَٕخ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْعِضٍي ٠َزَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ  حْرَُٕٗ 

 " حسوزٛح ف١ٙخ"   حٌّمقٛد :  ( حٌمخفٍش ، حٌغف١ٕش ، حٌطخثشس (  -ِّٔخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :   أ ) طخ١ش حٌقٛحد ٌّخ ٠ؤطٝ

 ِٛؽ ، ِفشد٘خ :  ( أِٛحؽ ، ِٛحؿٗ ، ِٛؿش (  -ٕ

د ) رُ ٔقق ع١ذٔخ ٔٛف حرٕٗ ؟

 ) ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طعخٌٝ :  " ِٛؽ وخٌـزخي " ؟ؿـ 

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( د )مع عالِش ) 

 حعظـخد حرٓ ع١ذٔخ ٔٛف ٌٕق١لش ٚحٌذٖ . -ٔ

أِش هللا عزلخٔٗ ٚطعخٌٝ ح٤سك أْ طزظٍع حٌّخء       -ٕ

 غُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ "لخي طعخٌٝ : " ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ ر 

أ( ٘خص طفغ١ش : ) ِشعخ٘خ ( ، ٚ ؿّع : ) سك١ُ (

َٙخ " ِٓ حٌمخثً فٝ ح٠٢ش حٌىش٠ّش ؟ لَخَي حْسَوزُْٛح ف١ِ َٚ  د( 

 ؿـ( ٌّخرح أِش طعخٌٝ ٔٛ كخ (ع١ٍٗ حٌغالَ ) ٚلِٛٗ رشوٛد حٌغف١ٕش ؟

خ ) طنخد ، طشحدف ، طعـذ (  -ٌمْٛع١ٓ : ) ِـش٠ٙخ د( حخظش ِٓ ر١ٓ ح َّ ِشعخ٘خ ) ر١ٕٙ

ْص َعٍَٝ َٛ حْعظَ َٚ ُش  ِْ َٟ ح٤َ لُِن َٚ خُء  َّ ِغ١َل حٌ َٚ ٍِِعٟ  خُء أَْل َّ ٠َخ َع َٚ خَءِن  َِ ًَ ٠َخ أَْسُك حْرٍَِعٟ  ل١ِ َٚ َِ لخي طعخٌٝ : ]  ْٛ ٍْمَ ح ٌِ ًَ رُْعذًّ ل١ِ َٚ  ِّٞ ِٛد ـُ حٌ

  ] َٓ ١ ِّ ٌِ  حٌظَّخ
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 ِشحدف ) حعظٛص ( : ) طلشوض ، سعض ، عخسص ( -ٔح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :     أ ) طخ١ش 

ِشٞ ، ُوفِّٟ ، أٔمِقٟ ( -ٖحٌـٛدٞ : ) حعُ ِذ٠ٕش ، حعُ فظخس ، حعُ ؿزً (      -ٕ ّّ  ِنخد ) ألٍعٟ ( : ) حعظ

َُ أِش هللا طعخٌٝ والًّ ِٓ ح٤سك ٚ حٌغّخء؟ د ) ر

 ؿـ( ِخ حٌذسط حٌّغظفخد ِٓ ح٠٢ش حٌغخرمش ؟

 د( ٠خ أسك حرٍِعٟ ِخءن ٠ٚخ عّخء ألٍعٟ . ِخ حٌـّخي فٟ ٘زٖ ح٠٢ش ؟

 َٚ ْٓ َسِكُ  َِ ِش هللا اال  ِْ ْٓ أَ ِِ  َْ َٛ١ٌْ خِء لَخَي ال َعخِفُ ح َّ ٌْ ِٓ ح ًٍ ٠َْعِقّٕٝ ِ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ ْٛ لخي طعخٌٝ :   "  لَخَي َعآَ َّ ٌْ خ ح َّ ََٓكخَي ر١ََْٕٙ ِِ َْ ؽ فََىخ

" َٓ ٌّْْغَشل١ِ  ح

 ٠غخعذٔٝ ، ٠ٍّٕٙٝ ، ٠ل١ّٕٝ ( )٠عقّٕٝ ( : )ِعٕٝ وٍّش  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ : 

 ِنخد وٍّش (َسِكُ ( : ) سؿع ، لغخ ، عخد ( -ٕ

د( ِخ ٔظ١ـش عق١خْ حرٓ ٔٛف ٤ر١ٗ ؟

َٓ "؟ ١ ِّ َْ حٌظخٌِ ٍْمَٛ ح ٌِ ًَ رْعذًّ ل١ِ َٚ  ؿـ( حوظذ ِّخ كفظض اٌٝ لٌٛٗ طعخٌٝ " 

لخي طعخٌٝ : " ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رغُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ ، ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ

 ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚال طىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ "

 أ )أوًّ رّخ ٘ٛ ِطٍٛد : ِفشد " حٌـزخي "ٚ ؿّع " حرٓ " ِٚنخد " ِـشح٘خ " ٚ ِعٕٝ " ِعضي "

د ) رُ أِش هللا ٔٛف ع١ٍٗ حٌغالَ فٝ ح٠٢خص .

.  ؿـ)  رُ ٔقق ع١ٕخ ٔٛف ع١ٍٗ حٌغالَ حرٕٗ

 ِشعخ٘خ] ؟ -د ) ِخ ِظخ٘ش حٌـّخي فٝ : ] ِٛؽ وخٌـزخي [ ، ] ِـشح٘خ 

لخي طعخٌٝ : " ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رغُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ ، ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف 

 حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚال طىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ "

َ٘خ  )أ ) ٘خص ِنخد :   َشح ـْ زَخِي [       (َِ ـِ ٍؽ َوخٌ ْٛ َِ ِٚخ ِعٕٝ ] 

 د ) رُ طقف والًّ ِٓ: ع١ذٔخ ٔٛف ٚحرٕٗ ِٓ خالي لشحءطه ٌٍٕـ.

ؿـ)  ِخ سأ٠ه فٝ عٍٛن حرٓ ٔٛف ِع أر١ٗ ؟ ِع حٌظع١ًٍ.        

خُء أَْلٍِِعٟ)د ) ِخ ِظخ٘ش حٌـّخي فٝ : ] ٠َخ أَْسُك حْرٍَِعٟ [ ،  َّ ٠َخ َع  ؟ (َٚ

 لخي هللا طعخٌٝ : " ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚالطىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ  "

 أ( ٘خص ِعٕٝ )ِعضٚي( ِٚفشد )حٌـزخي (

 د( ِخ ٔق١لش ع١ذٔخ ٔٛف ) ع١ٍٗ حٌغالَ ( الرٕٗ ؟ ِٚخرح وخٔض ٔظ١ـش عق١خْ حرٕٗ ٌٗ ؟

 طعز١ش ؿ١ًّ ٠ذي عٍٝ .................................................................... ؿـ(  أوًّ : )ِٛؽ وخٌـزخي (

 د(  حوظذ ح٠٢ش حٌظٝ ٠ؤِش ف١ٙخ ٔٛف حٌّئ١ِٕٓ رشوٛد حٌغف١ٕش كظٝ طٍلمُٙ ِغفشس هللا ٚسكّظٗ .

خء لَخَي الَ َعخفِ  َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ َٓلخي طعخٌٝ : } لَخَي َعآ ِِ َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ ٌْ خ ح َّ َكخَي ر١ََُْٕٙ َٚ  َُ ِك َِٓ سَّ ِش هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح

} َٓ ْغَشل١ِ ُّ ٌْ  ح

 عؤفعذ ( -عؤطـٗ -ِعٕٟ عآٚٞ : ) عؤٌـؤ -ٔأ(طخ١ش حٌقٛحد :    

 حٌّخثـخص ( -ح٤ِٛحؽ -ؿّع  حٌّٛؽ : ) ح٤ؿٛحء -ٕ

 عق١خْ حرٓ ٔٛف ٤ر١ٗ ؟د( ِخ ٔظ١ـش 

 ؿـ( ٚمق حٌـّخي فٟ لٌٛٗ طعخٌٝ"ال عخفُ ح١ٌَٛ ِٓ أِش هللا ".

 د( حوظذ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ "ٚل١ً ٠خ أسك..." اٌٝ لٌٛٗ طعخٌٝ "ٌٍمَٛ حٌظخ١ٌّٓ ".

ٚٔخدٜ ٔٛف  لخي طعخٌٝ :  " ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رغُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ ، ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي

 حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚال طىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ "

أ( أوًّ : ح٠٢خص حٌغخرمش ِٓ عٛسس ......................          

 د( رّخرح سد حالرٓ عٍٝ أر١ٗ ؟

ؿـ( عظخشؽ ِٓ ح٠٢خص ِخ ٠ذي عٍٝ حسطفخ  ح٤ِٛحؽ ٚعٍٛ٘خ  .      

 الرٓ والَ أر١ٗ ٚسوذ ِعٗ فٝ حٌغف١ٕش ؟د( ِخرح ٠لذع ٌٛ : أهخ  ح

َِٓ سَّ  ِش هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح خء لَخَي ال َعخِف َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ َٓلخي طعخٌٝ : ) لَخَي َعآ ِِ َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ ٌْ خ ح َّ َكخَي ر١ََُْٕٙ َٚ  َُ ِك
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{ َٓ ْغَشل١ِ ُّ ٌْ ًَ ٠َخ أَْسُك حْرٍَعِ ٖٗح ل١ِ َٚ  } َِ ْٛ مَ ٍْ ًَ رُْعذحًّ ٌِّ ل١ِ َٚ  ِّٞ ِٛد ـُ ٌْ ْص َعٍَٝ ح َٛ حْعظَ َٚ ُش  ِْ َٟ ح٤َ لُِن َٚ خُء  َّ ٌْ ِغ١َل ح َٚ خُء أَْلٍِِعٟ  َّ ٠َخ َع َٚ خءِن  َِ  ٟ

{ َٓ ١ ِّ ٌِ {(   ٗٗحٌظَّخ

ًَ ٠َخ أَْسُك ( ِٓ حٌمخثً فٟ حٌّٛمع١ٓ ؟       ل١ِ َٚ  ( ، ) ِٞٚ ) أ ( لخي ) لَخَي َعآ

ِٕٟ ( .) د ( ٘خص : ِعٕٟ : )   ُّ  رُْعذح ( ، ِنخد :) ٠ْعِق

 ) ؿـ (  ٌّخرح ٔخدٞ ٔٛف حرٕٗ ؟ ِٚخ ؿضحء عق١خٔٗ ؟ 

) د (  أِش ٔٛف حٌّئ١ِٕٓ رشوٛد حٌغف١ٕش ٚؿشص رُٙ فٟ ٍِٛؽ عخٍي وخٌـزخي  ، ٚٔخدٞ ٔٛف حرٕٗ ١ٌشوذ ٚال ٠ىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ  . 

 حوظذ ِّخ كفظض ِخ ٠ظفك ِع ٘زح حٌّعٕٟ .

لَخيَ  ٍؽ َوخ َٚ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ * ٌُ ِك١ َّْ َسرِّٟ ٌََغفٌُٛس سَّ َ٘خ اِ ْشَعخ ُِ َٚ َ٘خ  َشح ـْ َِ ُِ هللّاِ  َٙخ رِْغ َْ ِفٟ حْسَوزُْٛح ف١ِ َوخ َٚ َٔخَدٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  َٚ زَخِي  ـِ ٌْ

 َٓ ٌَْىخفِِش٠ َع ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َعَٕخ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْعِضٍي ٠َخ رَُٕ َِ 

ِعضي ( -)ِشعخ٘خ  أ( فغش ِخ ٠خطٝ

د( رُ ٔقق ٔٛف حرٕٗ ؟      

ؿـ( ِخرح طغظف١ذ فٝ ك١خطه ِٓ دسحعظه ٘زح حٌٕـ حٌىش٠ُ ؟    

 د( ) ِٛؽ وخٌـزخي ( عالَ ٠ذي ٘زح حٌظعز١ش حٌمشآٔٝ ؟

لخي عؤٚٞ اٌٝ ؿزً ٠عقّٕٝ  ِٓ حٌّخء لخي ال عخفُ ح١ٌَٛ ِٓ أِش هللا اال ِٓ سكُ ٚكخي ر١ّٕٙخ حٌّٛؽ فىخْ ِٓ لخي طعخٌٝ : " 

 حٌّغشل١ٓ ٚل١ً ٠خ أسك حرٍعٟ ِخءن ٠ٚخ عّخء ألٍعٝ ...... "

أ( حوظذ اٌٝ لٌٛٗ طعخٌٝ  " ٚل١ً رعذح ٌٍمَٛ حٌظخ١ٌّٓ "        

د( ٘خص : ِعٕٝ ) ٠عقّٕٝ ِٓ حٌّخء ( ، ٚؿّع : ) ؿزً ( 

ؿـ( رُ ٔقق ٔٛف حرٕٗ ؟ ًٚ٘ أهخعٗ ؟

 د(  ِخرح أفخد حٌظعز١ش فٝ لٌٛٗ طعخٌٝ ) ٠خ حسك حرٍعٟ ِخءن ( ؟

زَخِي ٚٔخدٞ ٌُٔٛف ح ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ ُْ ِفٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ َٓ }لخي طعخٌٝ : )  ٌَْىخفِِش٠ َع ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َعَٕخ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْعِضٍي ٠َخ رَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ { لَخَي ْٕٗرَُٕٗ 

َكخَي ر١ََُْٕٙ  َٚ  َُ ِك َِٓ سَّ ِش هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح خء لَخَي ال َعخِف َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ ُّ َعآ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ ٌْ خ ح َّ{ َٓ { (  ْٖٗغَشل١ِ

 وٍّش ِنخد٘خ ) حٌّئِْٕٛ ( . -ٕوٍّش ِشحدفٙخ ) ٠ل١ّٕٟ ( .        -ٔ   -) أ ( ٘خص ِٓ ح٠٢ظ١ٓ حٌىش٠ّظ١ٓ ِخ ٠ؤطٟ : 

) د ( ِخرح هٍذ ٔٛف ِٓ حرٕٗ ؟ ٚرّخ أؿخد حالرٓ ؟ 

 ) ؿـ (  ٚمق حٌـّخي فٟ لٌٛٗ طعخٌٟ ) ِٛؽ وخٌـزخي ( .

 ) د (  حرظٍعض ح٤سك حٌّخء ، ٚحعظٛص حٌغف١ٕش عٍٟ حٌـزً ، حوظذ ِّخ طلفع ح٠٢ش حٌذحٌش عٍٟ رٌه . 

عَ  َِّ َّٟ حْسَوذ  ْعِضٍي ٠َخ رَُٕ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ زَخِي ٚٔخدٞ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ ِشٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ َٓ }لخي طعخٌٝ : "  ٌَْىخفِِش٠ َع ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ { لَخَي َٕٕٗخ 

َكخَي ر١ََُْٕٙ  َٚ  َُ ِك َِٓ سَّ ِش هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح خء لَخَي ال َعخِف َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ًٍ ٠َْعِق ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ َٓ }َعآ ْغَشل١ِ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ ٌْ خ ح َّٖٗ   " }

 ٠ؤخزٟٔ { -٠ل١ّٕٟ  -٠ئ٠ذٟٔ ‘‘  :   } ٠عقّٕٟ ’’ . ِعٕٝ ٔأ( طخ١ش :   

 ِظعخْٚ ِع أر١ٗ { -عخؿ ٤ر١ٗ  -.  ٠ٛفف حرٓ ٔزٟ هللا ٔٛف رؤٔٗ  :   } هخثع ٤ر١ٗ ٕ

حٌغف١ٕش { -ح٤َ  -.  حٌن١ّش ) ٟ٘ ( فٟ أٚي ح٠٢ش ٠عٛد عٍٟ  :  } ح٤ِٛحؽ ٖ

د( فٝ ح٠٢خص حٌغخرمش ٔق١لش ٚٔظ١ـش. ٚملّٙخ ؟

فّخ عش ؿّخٌٗ ؟  -ِٛؽ وخٌـزخي( طق٠ٛش ؿ١ًّ ؿـ( )

د(  حوظذ ِٓ حٌٕـ آ٠ش طذي عٍٟ    " أِش هللا ح٤سك رخرظال  حٌّخء ٚحٌغّخء رخٌىف عٓ حٌّطش ٚأٔظٟٙ ح٤ِش ٚحعظمشص حٌغف١ٕش ٚرعذ 

 حٌظخٌّْٛ عٓ هللا فٍٙىٛح "   .

رٝ ٌغفٛس سك١ُ * ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف لخي طعخٌٝ : ) ٚلخي حسوزٛح ف١ٙخ رخعُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ س   

 حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚالطىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ (

 أوًّ : ِعٕٝ ) ِشعخ٘خ ( .....................  ٚؿّع ) حرٓ ( ................... ِٚفشد ) حٌـزخي ( ....................... -ٔ

 وخٌـزخي (  ................. عٍٝ أٜ ؽت ٠ذي ٘زح حٌظعز١ش؟ فٝ لٌٛٗ طعخٌٝ ) ِٛؽ -ٕ

أِخَ حٌعزخسس حٌظخ١ٌش : × ( أٚ عالِش ) √ ( مع عالِش )  -ٖ

عّع حالرٓ والَ أر١ٗ ٚسوذ ِعٗ حٌغف١ٕش فىخْ ِٓ حٌٕخؿ١ٓ ـ 

 ٌّخرح أِش هللا طعخٌٝ ع١ذٔخ ٔٛكخ رؤْ ٠قٕع عف١ٕظٗ؟ ـٗ
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رغُ هللا ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ اْ سرٝ ٌغفٛس سك١ُ * ٚ٘ٝ طـشٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي ٚٔخدٜ ٔٛف حرٕٗ لخي طعخٌٝ " ٚلخي حسوزٛ ف١ٙخ 

 ٚوخْ فٝ ِعضي ٠خ رٕٝ حسوذ ِعٕخ ٚ ال طىٓ ِع حٌىخفش٠ٓ  "

 ح٠٢ظخْ حٌٛحسدطخْ ِٓ عٛسس ٘ٛد )   ( -ٔ)×( :           أٚ √ ( أ( مع عالِش ) 

 ر١ٓ ِـشح٘خ ِٚشعخ٘خ طنخد ٠ئوذ حٌّعٕٝ ٠ٚٛملٗ )   ( -ٖ           ِعٕٝ ِشعخ٘خ ع١ش٘خ فٝ حٌّخء )   ( -ٕ   

 د( ٌّخرح ٔخدٜ ٔٛف ع١ٍٗ حٌغالَ حرٕٗ ؟                                      

 ؿـ( ِخ ٔظ١ـش عق١خْ حرٓ ٔٛف ٤ر١ٗ ؟

 د( حوظذ اٌٝ لٌٛٗ طعخٌٝ :  ..... فىخْ ِٓ حٌّغشل١ٓ .                      

 فعً ٌٛ وٕض ِىخْ حرٓ ٔٛف ؟٘ـ( ِخرح ط

لخي طعخٌٝ " ٚل١ً ٠خ أسك حرٍعٝ ِخءن ٠ٚخ عّخء ألٍعٝ ٚغ١ل حٌّخء ٚلنٝ ح٤ِش ٚحعظٛص عٍٝ حٌـٛدٜ ٚل١ً رعذح ٌٍمَٛ 

 حٌظخ١ٌّٓ "

 ٘خص ِعٕٝ " ألٍعٝ " ِٚفشد " حٌظخ١ٌّٓ "  ( أ

 فٝ ح٠٢ش دعخء عٍٝ حٌظخ١ٌّٓ . حؽشف رٌه فٝ مٛء فّٙه ٠٣ٌش حٌغخرمش . ( د

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طعخٌٝ " ٠خ عّخء ألٍعٝ " ؟

 د( ) ٔخدٜ ع١ذٔخ ٔٛف حرٕٗ ، ٌٚىٓ حالرٓ عقٝ ِلظ١ّخ رخٌـزً ( . حوظذ ِّخ كفظض ِخ ٠ذي عٍٝ رٌه حٌّعٕٝ ِٓ حٌٕـ .

   الديه املعاملتـ 
 : " أال ِٓ ظٍُ ِعخ٘ذح أٚ حٔظمقٗ أٚ وٍفٗ فٛق هخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ؽ١جخ رغ١ش ه١ذ ٔفظ .........." لخي سعٛي هللا 

 لذسطٗ [  -سغزظٗ  -ِعٕٝ هخلظٗ : ] اسحدطٗ  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :     

 أوشَ [ -أعذي  -ِنخد ظٍُ : ] أكغٓ  -ٕ                                                                        

 د( االَ ٠شؽذٔخ حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف ؟                              

 ؿـ( " ِعخ٘ذح " عالَ ٠ذي حٌظعز١ش رٙزٖ حٌىٍّش ؟ 

 د( حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف .

عخ٘ذحًّ أٚ طٕمّقٗ كمّٗ أٚ وٍّ  ُِ فٗ فٛق هخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ؽ١جخًّ رغ١ش ه١ذ ٔفٍظ فؤٔخ لخي سعٛي هللا فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ : " ِٓ ظٍُ 

 كـ١ـٗ ٠َٛ حٌم١خِش "

 ؟               (ظلم  )؟ وما مضاد  (بالُمعاهد  )ما المقصود أ ( 
 ب ( بغٌر طٌب نفس ) تعبٌر ٌشٌر إلى .......... ... أكمل بالمطلوب .

 العبارة الخطأ  : أمام× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( جـ( ضع عالمة ) 
 التسامح مع الناس لٌس من األخالق الحمٌدة . ـ2                    احترام حقوق المسٌحً والٌهودي واجب . ـ 1
 الفكرة األساسٌة للحدٌث الشرٌف هى حسن معاملة أهل الكتاب . د(

 . ".. ٔفظ رغ١ش ه١ذ ؽ١جخ ِٕٗ أخز أٚ هخلظٗ فٛق وٍفٗ أٚ كمٗ طٕمقٗ أٚ ِعخ٘ذح ظٍُ ِٓ "   سعٛي هللا  لخي

 حٌىخفش [ حٌىظخد ، أً٘ حٌّغٍُ ، ] ٘ٛ ) حٌّعخ٘ذ ( رـ حٌّمقٛدْ  -ٔ    : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ

 ِغخِق [ ِلذ ، ِشغُ ، [ ٔفظ ( : ه١ذ  (ِنخد :  -ٕ                                                                         

 ؟ ِعخ٘ذح ظٍُ ِٓ عٍٝ  سعٛي هللا  كىُ ِخ  )د

 أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( ؿـ( مع عالِش ) 

 حٌّعخ٘ذ . ٠ظٍُ ٌّٓ ِخخفُ  سعٛي هللا  -ٕحٌّغٍُ .                             عٍٝ ٚحؿذ حٌىظخد أً٘ كك حكظشحَ -ٔ

 : " ِٓ ظٍُ ِعخ٘ذحًّ أٚ طٕمقٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق هخلظٗ .......  "  لخي سعٛي هللا 

 ؟                                  (طٕمقٗ) ؟ ِٚخ ِنخد    (ِعخ٘ذحًّ )أ( ِٓ حٌّمقٛد رىٍّش 

 د( حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ .

 ؿـ( ِخ حٌفىشس حٌشث١غش حٌظٝ ٠ذٚس كٌٛٙخ حٌّٛمٛ  ؟

 : " أال ِٓ ظٍُ ِعخ٘ذح أٚ حٔظمقٗ أٚ وٍفٗ فٛق هخلظٗ ........... " لخي سعٛي هللا 

 حٌٕفٝ [ –حالعظفٙخَ  –" أال " كشف ٠ف١ذ : ] حٌظٕز١ٗ  -ٔأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

 عذي [ –أعطٝ  –ذٜ ِنخد " ظٍُ " : ] ٘ -ٖه١مخْ [                         –هخلخص  –ؿّع " هخلش " : ] هٛق  -ٕ

 د( االَ ٠ذعٛٔخ حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف ؟

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ حعظخذحَ وٍّش ) ِعخ٘ذح ( فٝ ٘زح حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف ؟

 د( حوظذ حٌلذ٠غ حٌغخرك اٌٝ ٔٙخ٠ظٗ .

 ": " أال ِٓ ظٍُ ِعخ٘ذح أٚ طٕمقٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق هخلظٗ ........  لخي سعٛي هللا 
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 .حوظذ رم١ش حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف  أ(

 ٘خص : ِشحدف ) هخلظٗ ( ، ؿّع ) كك ( . ) د

 االَ ٠ذعٛ حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف ؟  )ؿـ

 " هخلظٗ أٚ أخز ِٕٗ ؽ١جخ رغ١ش ه١ذ ٔفظ .......  فٛق وٍفٗ أٚ حٔظمقٗ أٚ ِعخ٘ذحًّ  ظٍُ :     " أال ِٓ  هللا سعٛي لخي

حٌلذ٠غ . رم١ش حوظذ أ(

ِخ ؿّع ) ؽت ( ؟ -ٖ؟          )ظٍُ( ِنخد  ِخ -ٕ            )ِعخ٘ذحًّ ( رىٍّش  حٌّمقٛد ِخ -ٔد( 

: " رغ١ش ه١ذ ٔفظ " ؟ ِخرح ٠لذع ٌٛ طُ ططز١ك ٘زح حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف فٝ ك١خطٕخ ح١ِٛ١ٌش ؟              د( ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ  ؿـ(

ا 
ًّ
ـ كه قوي

 ِـقـش طـشؿـٛ ِـٕىـُ ؿـ١ـالًّ فـظ١خ          عخٌــُ حٌـزٕــ١ـش ِـمـذحِـخًّ لــ٠ٛخًّ 

ال مـع١ـفـخًّ خــــخثش حٌعــضَ ع١ـ١خ          وظذ حٌـزي عـٍٟ حٌـّغظنعف١ٓ

 أّـــخ حٌقــلش عٕــــٛحْ حٌل١ـخس          فخٔـؾشٚ٘خ ٔنشس فـٛق حٌــزخس

ل٠ٛخ ( –فق١لخ  –وش٠ّخ   (  فظ١خ ( :( ِشحدف  -ٔف١ّخ ٠ٍٝ : ح٤لٛحط ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌقٛحد أ(

حٌـزٙش ( –حٌـزخْ  –ِفشد ) حٌلزخٖ ( : ) حٌـز١ٓ -ٖحٌىغً ( –حٌّشك  –حٌمزق  حٌقلش ( : ) ( ِنخد -ٕ

؟     ؽزخد حٌعٍُ ِٓ ِقش طشؿٛ ِخرح د(

 ِخ سأ٠ه فٝ حٌطخٌذ حٌزٜ ٠ًّٙ س٠خمش ؿغّٗ ٚعمٍٗ ؟ ِٚخ عخلزظٗ ؟ ؿـ(

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش : ) ٔنشس فٛق حٌـزخٖ ( ؟ د(

 ِقش طشؿٛ ِٕىُ ؿ١ال فظ١خ      عخٌُ حٌز١ٕش ِمذحِخ ل٠ٛـــــــخ

حٌزي عٍٝ حٌّغظنعف١ٓال مع١فخ خخثش حٌعضَ ع١١خ       وظذ 

 أ( ٘خص ِعٕٝ " فظ١خ " ، ِٚنخد " ِمذحِخ " فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أؾخثه .

 د( ِخرح طشؿٛ ِقش ِٓ أرٕخثٙخ وّخ فّٙض ِٓ حٌز١ظ١ٓ ؟

ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش : " ِقش طشؿٛ " ؟

حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح حٌقزق أؽشق          ح١ِ٤ٓ حٌٛحدٜ فٝ حٌعٍُ ٠خؽزخد

ل٠ٛـــــــــخًّ  ِمذحِخًّ  حٌز١ٕش عخٌُ           فظ١ــــــخًّ  ؿ١الًّ  ِٕىُ طشؿٛ ِقش

 ؟ )حٌٛحدٜ( ؿّع  ِٚخ ؟ )فظ١خًّ ( ِنخد ِٚخ ؟ ح١ِ٤ٓ رخٌٛحدٜ حٌّمقٛد ِخ أ(

 - ؟ حٌؼخٔٝ حٌز١ض فٝ أرٕخثٙخ ِٓ ِقش طشؿٛ ِخرح د( 

 ؟ ) حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح ( حٌظعز١ش ٘زح فٝ حٌؾخعش ٠ذعٛ االَ ؿـ(

. حٌز١ظ١ٓ ٘ز٠ٓ ٠ٍٝ ر١ظخًّ  حوظذ د( 

ال مـع١ـفـخًّ خــــخثش حٌعــضَ ع١ــ١خ وظذ حٌزي عـٍـٟ حٌـّغظنعف١ٓ

 أّـــخ حٌقــلش عٕــــٛحْ حٌل١ـخس فخٔـؾشٚ٘خ ٔنشس فٛق حٌــزخس

ٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌؾـفـــخٖ ٚحرــعــؼٛ٘ــــخ سكّش ٌٍعخ١ٌّٓ

 وغٛال(-رط١جخ-ِشحدف ع١١خ )عخؿضح-ٕ   ري(-لزق-ِنخد ٔنشس )رغل -ٔ          حٌقٛحد :)أ(طخ١ش 

 )د( رُ ٔقق حٌؾخعش حٌؾزخد فٟ حٌز١ض حٌؼخٟٔ؟

 )ؽ( ِخ حٌـّخي فٟ "ٔنشس فٛق حٌـزخٖ"؟

أّخ حٌقلش عٕٛحْ حٌل١ـــــــخس     فخٔؾشٚ٘خ ٔنشس فٛق حٌـزخٖ

حٌؾفخٖ     ٚحرعؼٛ٘خ سكّش ٌٍعــــــخ١ٌّٓٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق 

 حٌز١ظخْ حٌغخرمخْ ٌٍؾخعش ِلّٛد غ١ُٕ  )   ( -ٔ)×( :             أٚ √ ( أ( مع عالِش ) 

 ِنخد سكّش : لغٛس  )   ( -ِٖعٕٝ ٔنشس : لزق  )   ( -ٕ

د( طخ١ش ِٓ حٌعّٛد ) د( ِخ ٠ٕخعذ ) أ ( 

 طعز١ش ٠ذعٛ اٌٝ ح١ٌمظش ٚحٌٕؾخه . -٠خ ؽزخد حٌعٍُ  -ٔ

 ٔذحء ٠ف١ذ كذ حٌؾخعش ٌؾزخد حٌعٍُ فٝ سرٛ  ِقش . -فٙضٚح حٌٕخث١ّٓ              -ٕ

 طعز١ش ٠ذعٛ ٌٍظفخإي ٚح٤ًِ -  

 ٌٝ ) ٠ظٛؿٗ حٌؾخعش ٌؾزخد ِقش حٌّظع١ٍّٓ ٠ٚذعُٛ٘ اٌٝ ح١ٌمظش ٚعذَ حٌغفٍش (ؿـ( حوظذ ِّخ كفظض ِخ ٠ذي عٍٝ حٌّعٕٝ حٌظخ

 أَ فخكذ حٌّخي حٌّش٠ل ؟ –د( أ٠ّٙخ أفنً فٝ سأ٠ه : فخكذ حٌعٍُ حٌمٜٛ 

أّخ حٌقلش عٕٛحْ حٌل١ــــــخس           فخٔؾشٚ٘خ ٔنشس فٛق حٌـزخٖ

سكّــــــش ٌٍعخ١ٌّٓٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌؾفخٖ           ٚحرعؼٛ٘خ 
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طخؿخ [  -ؿّخال  -ِعٕٝ ٔنشس :  ] ٔٛسح  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :   

 لغٛس [ -عزحد  -ِنخد سكّش : ] ؽذس  -ٕ

د( حٌقلش ٘ٝ أعخط حٌل١خس حٌغع١ذس . ٌّخرح ؟

 خٖ " ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظعز١ش ؟ ٚعالَ ٠ذي ؟ؿـ( " ٔنشس فٛق حٌـز

٠خ ؽزخد حٌعٍُ فٟ حٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ       أؽشق حٌقزق فٙضٚح حٌٕخث١ّـٓ

 ِقــش طشؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ــخ       عــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــمذحِــخ ل٠ٛــخ

ال معـ١فـــخ خخثــش حٌعــــضَ ع١١خ       وظــذ حٌزي عٍٟ حٌّغظنعــف١ٓ

خ حٌّشحد ) رخٌٕخث١ّٓ ( ، ِٚخ ِمخرً ) خخثش ( ، ِٚخ ِعٕٟ ) حٌز١ٕش ( .          أ( ِ

 د(  رّخ ٔقق حٌؾخعش حٌؾزخد فٟ ح٤ر١خص حٌغخرمش ؟ 

ؿـ( أٞ حٌظعز١ش٠ٓ أؿًّ ٚأٔغذ ٌٍّعٕٟ ) حٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ ( ، ) حٌٛحدٞ حٌىز١ش ( ٌّٚخرح ؟  

 د( ) أؽشق حٌقزق ( االَ ٠ذعٛ ٘زح حٌظعز١ش ؟

ؽزخد حٌعٍُ فٟ حٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ      أؽشق حٌقزق فٙضٚح حٌٕخث١ّـ٠ٓخ 

 ِقــش طشؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ـــخ      عــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــمذحِــخ ل٠ٛــخ

حٌعخٌُ وٍٗ { .  -حٌٛهٓ حٌعشرٟ  -} ِقش    -حٌّمقٛد ) رخٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ (  : -ٔ) أ ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :     

مع١فخًّ { . -ِش٠نخًّ  -} عخهالًّ    -ِنخد ) فظ١خًّ ( : -ٕ

) د (  رّخ ٔقق حٌؾخعش حٌؾزخد فٟ ح٤ر١خص حٌغخرمش ؟         

 ) ؿـ ( ٚمق حٌـّخي فٟ لٛي حٌؾخعش " فٙضٚح حٌٕخث١ّٓ " .  

 ) د ( ِخرح ٠لذع ٌٛ إٍّٔ٘خ ٚمع حٌمّخِش فٟ فٕخد٠ك ِغٍمش ؟

٠خ ؽزخد حٌعٍُ فٝ حٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ         أؽشق حٌقزق فٙضٚح حٌٕخث١ّٓ

 ِقش طشؿــــــــٛ ِٕىُ ؿ١ال فظ١خ         عخٌُ حٌز١ٕش ِمذحِـــــــــخ ل٠ٛخ

 حخظش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :أ( 

 ؽـخعخ ( -مع١فخ -ِنخد فظ١خ : ) ل٠ٛخ -ٕعخؿضح ( -ؽـخعخ  -ِعٕٝ ِمذحِخ : )ِش٘مخ  -ٔ

د( ِٓ حٌّخخهذ فٝ حٌز١ض ح٤ٚي ؟ ٚرُ أِشُ٘ ؟

 ؿـ( ِخ حٌّمقٛد رخٌٛحدٞ ح١ِ٤ٓ ؟

 خي فٝ لٛي حٌؾخعش ) فٙضٚح حٌٕخث١ّٓ ( ؟د( ِخ حٌـّ

 ِقــش طشؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ــخ        عــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــمذحِــخ ل٠ٛــخ

ال معـ١فـــخ خخثــش حٌعــــضَ ع١١خ        وظــذ حٌزي عٍٟ حٌّغظنعــف١ٓ

 ؿّع " حٌعضَ " -ٗ٘خص ِفشد " حٌّغظنعف١ٓ  ،    -ِٖنخد " فظ١خًّ "   ،    -ٕ" حٌز١ٕش "      ،       -ٔ) أ ( ِخ حٌّمقٛد :  

) د ( ِخ ففخص حٌـ١ً حٌزٞ طشؿٖٛ ِقش ؟

أوًّ   ........................... ٚ  ........................) ؿـ( فٟ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ طشحدف ر١ٓ وٍّظٝ  

 ) د ( ِخ حعُ حٌؾخعش ؟ 

حٌـزخٖ فٛق ٔنشس فخٔؾشٚ٘خ   حٌل١ــــــخس عٕٛحْ حٌقلش أّخ

ٌٍعخٌّــــــ١ٓ سكّش ٚحرعؼٛ٘خ   حٌؾفخٖ فٛق رغّش ٚحسعّٛ٘خ

 ؟ ) ٔنشس ( ِنخد ِٚخ ؟ ) حٌـزخٖ ( ِفشد ِخ ) أ

 ؟ حٌز١ظ١ٓ فٝ حٌؾخعش ا١ٌٗ ٠ذعٛ حٌزٜ ِخ د(

؟ ٌّٚخرح ؟ ) حٌمٜٛ حٌـغُ أَ حٌّخي أَ حٌعٍُ فخكذ ٔظشن : ) ٚؿٙش ِٓ لٛس أوؼش أ٠ُٙ ؿـ(

 ؟ ) حٌؾفخٖ فٛق رغّش حٌـزخٖ فٛق لٌٛٗ ) ٔنشس فٝ حٌـّخي ِخ ) د

 ل٠ٛـــــــخًّ  ِمذحِخًّ  حٌز١ٕش عخٌُ     فظ١خ ؿ١الًّ  ِٕىُ طشؿٛ ِقش

حٌّغظنعف١ٓ عٍٝ حٌزي ع١١ـخًّ     وظذ حٌعضَ خخثش مع١فخًّ  ال

: ٠ٍٝ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد أ( طخ١ش

ؽـخ  ( - مع١ف - ِش٠ل خخثش : ) ِعٕخ٘خ (: ) -ٕ(  مع١فخًّ  - ؿخ٘الًّ  - ؿزخٔخًّ  ِمذحِخ : ) ِنخد٘خ ( : ) -ٔ

؟        حٌغخرم١ٓ حٌز١ظ١ٓ ِٓ فّٙض وّخ ِقش طشؿٖٛ حٌزٜ حٌـ١ً ففخص ِخ د(

حٌؾخعش : ) ِقش طشؿٛ ( لٛي فٝ حٌـّخي ِخ ؿـ(

 ل٠ٛخًّ  ِمذحِـــــــخ حٌز١ٕش عخٌُ     فظ١خًّ  ؿ١ال ِٕىُ طشؿٛ ِقش

حٌّغظنعف١ٓ عٍٝ حٌزي ُوظذ     ع١١ــخًّ  حٌعضَ خخثش مع١فخ ال

 ؟ " حٌعضَ خخثش " ِعٕٝ ِٚخ ؟ " ؿ١ً " ؿّع ِخ أ(
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 ؟ ) طشؿٛ ِقش ( حٌؾخعش لٛي فٟ حٌـّخي ِخ د( 

أِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :× ( أِخَ حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) √ ( مع عالِش )  ؿـ(

 حٌؾـعخْ . ح٤ل٠ٛخء حٌؾزخدُ  اال ِقش ٠زٕٟ ال -ٔ

 ؽٛلٟ . أكّذ حٌؾخعش حٌٕـ لخثً -ٕ

حٌغنذ . عٕذ ٔفغٗ ٠ٍّه حٌزٞ ٘ٛ حٌمٛٞ -ٖ

زق أَْؽشقَ      ح١ِ٤ٓ حٌٛحدٞ فٟ حٌعٍُ ؽزخد ٠خ ٚح حٌقُّ حٌٕخث١ّٓ فٙضُّ

َُ  فظ١ــــــــخًّ     ؿ١الًّ  ِٕىُ طشؿٛ ِقش ٌِ ١ْٕشِ  عخ مذحِخًّ  حٌزِ ل٠ٛـــــــــخًّ  ِِ

ؽخِخخًّ ( مع١فخًّ ، ل٠ٛخًّ ، فظ١خ ( : ) ِنخد ) -ٔ  : ٠ٍٝ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ

مع١فخًّ ( ؽـخعخًّ ، ِشحدف ) ِمذحِخًّ ( : ) ؿزخٔخًّ ، -ٖأؿ١خالًّ ، أؿٛحالًّ (  ؿ١الًّ ( : ) آؿخالًّ ، ؿّع ) -ٕ

َُ  -ٔد (  ح٤فلخء ؟ اٌٝ ِقش طلظخؽ ٌّخرح -ٕحٌؾزخد ؟ حٌؾخعش ٔقق ر

 حٌز١ظ١ٓ؟ فٟ حٌشث١غش حٌفىشس ِخ ؿـ(

َُ  د(  ؟ ) ل٠ٛخًّ  فظ١خًّ ، ِمذحِخًّ ، ( ح٢ط١ش حٌىٍّخص طٛكٟ ر

. حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح حٌقزق أؽشق ح١ِ٤ٓ     حٌٛحدٜ فٝ حٌعٍُ ٠خ ؽزخد

. ل٠ٛــــــــخًّ  ِمذحِخًّ  حٌز١ٕش عخٌُ      فظ١ــــــــخًّ  ؿ١الًّ  ِٕىُ طشؿٛ ِقش

) أوًّ  (  ........................... : فظ١خًّ "  " ِنخد ،  ................................  " ح١ِ٤ٓ رخٌٛحدٜ " أ( حٌّشحد

؟ حٌعٍُ ؽزخد حٌؾخعش ٠ذعٛ االَ  )د

 ؟ ح٤فلخء اٌٝ ِقش طلظخؽ ٌّخرح ) ؿـ

 ؟) حٌٕخث١ّٓ فٙضٚح ( حٌؾخعش لٛي فٝ حٌـّخي ِخ  )د

 ِمذحِخ ل٠ٛـــــــخِقش طشؿٛ ِٕىُ ؿ١ال فظ١خ      عخٌُ حٌز١ٕش 

ال مع١فخ خخثش حٌعضَ ع١١خ       وظذ حٌزي عٍٝ حٌّغظنعف١ٓ

حٌزٕٝ [ –حٌز١ٕخص  –ؿّع " حٌز١ٕش " : ] ح٤ر١ٕش  -ٔأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

حٌمٛس [ –حٌٕؾخه  –ِنخد " حٌزي " : ] حٌعضس  -ٖل٠ٛخ [               –ؽـخعخ  –ِعٕٝ " ِمذحِخ " : ] عخٌّخ  -ٕ

 د( ٌّخرح طلظخؽ ِقش اٌٝ حٌؾزخد ح٤فلخء ؟

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ " ِقش طشؿٛ " ؟ ٚرُ طٛكٝ وٍّش " فظ١خ " ؟

ٔنشس فٛق حٌـزخٖأّخ حٌقلش عٕٛحْ حٌل١ـــــــخس     فخٔؾشٚ٘خ 

ٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌؾفخٖ     ٚحرعؼٛ٘خ سكّـــــــش ٌٍعخ١ٌّٓ

 : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

٘ٛحدس (–١ٌٓ –سكّش " : ) لغٛس  " ِنخد -ٕحٌل١ٛحص ( –حٌل١خص  -حٌل١خس " : ) ح٤ك١خء " ؿّع  -ٔ

االَ ٠ذعٛ حٌؾخعش فٝ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟         ) د

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛحي حٌؾخعش : " ٚحسعّٛ٘خ رغّش فٛق حٌؾفخس " . ؟ ؿـ(

 د( ٠زٕٝ ِقش حٌؾزخد ح٤فلخء ح٤ل٠ٛخء . حوظذ ِّخ كفظض حٌز١ض حٌذحي عٍٝ رٌه .

جاجت 
ّ
ماع و الد

ًّ
ـ الط

 طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش حٌلخؿشوخْ حٌـزخ١ً عٕذٖ دؿخؿــــــش    

 فٝ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ     ٚ٘ٝ طــز١ل ر١نش ِٓ ر٘ذ

 فــظٓ ٠ـِٛـــــخ أْ ف١ٙخ وٕضح     ٚأٔٗ ٠ـــــضدحد ِٕٗ عــــــــــضح

 غزحء ( –غٕٝ  –ل١ّش   (  عضح ( :( ِشحدف  -ٔح٤لٛحط ف١ّخ ٠ٍٝ : ر١ٓ ِّخ طخ١ش حٌقٛحد أ(

كـؾ ( –كخؿخص  –ؿّع ) كخؿش ( : ) كـخؽ  -ٖحٌشك١ُ ( –حٌعض٠ض  –حٌىش٠ُ  حٌزخ١ً ( : ) ( ِنخد -ٕ

ِخرح أعطض حٌذؿخؿش ٌٍطّخ  ؟ د(

؟ ِخ سأ٠ه فٝ ح٦ٔغخْ حٌطّخ  ؟ ِٚخ عخلزظٗ ؿـ( 

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش : " طىف١ٗ ؽش حٌلخؿش " . ؟ د(

 فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙــخ وٕضح     ٚأٔٗ ٠ضدحد ِٕٗ عـــضح

فمزل حٌذؿخؿش حٌّغى١ٓ     ٚوخْ فٝ ١ّ٠ٕٗ عى١ٓ

حٌّٕضٌش [ –حٌـخٖ  –حٌّشحد : ] حٌغٕٝ " عضح "  -ٔأ( طخ١ش حٌقل١ق ٌىً ِّخ ٠ؤطٝ ِٓ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :      

١ّٕ٠خص [ –أ٠ّخْ  –ؿّع " ١ّ٠ٓ " : ] ١ِخِٓ  -ٖأِغه [          –أهٍك  –ِنخد " لزل " : ] كقً  -ٕ

 د( ِخرح لخي حٌزخ١ً رعذ أْ ٚؿذ حٌذؿخؿش ١ِظش ال ٠ٕظفع رٙخ ؟

ؿـ( ِخرح طعٍّض ِٓ ٘زٖ حٌلىخ٠ش ؟ ِٚخ حٌـّخي فٝ حٌظعز١ش حٌظخٌٝ " ٠ضدحد ِٕٗ عضح " ؟ 

 حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٗ دؿخؿــــــش    عٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

ر٘ــذ ِٓ ر١نش طز١ل ٚ٘ٝ حٌعـذ    طعط١ٗ ِشّ  ٠َٛ وً فٝ
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) أوًّ ( .............................:  " حٌزخ١ً" ِنخد ، ............................. " حٌلخؿش ؽش " أ( ِعٕٝ

؟ رخٌذؿخؿش حٌزخ١ً فعً ِخرح  )د

 ؟ حٌطّع ٔظ١ـش ِخ ) ؿـ

؟) حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ ( حٌؾخعش لٛي فٝ حٌـّخي ِخ ) د

 حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٗ دؿــخؿش     عٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

ر٘ـــذ ِٓ ر١نش طز١ل ٚ٘ٝ حٌعـذ      طعط١ٗ ٠َٛ وً فٝ

ٚحٌٕٙخس ( ح١ًٌٍ ح١ًٌٍ ، حٌضِٓ ، ( حٌذ٘ش ( : ( ِشحدف -ٔ  : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ

، حٌىش٠ُ ( حٌؾش٠ف حٌعظ١ُ ، ( : ) حٌزخ١ً ( ِنخد -ٕ

؟ حٌطّع ٔظ١ـش ِٚخ ؟ رخٌذؿخؿش حٌزخ١ً فعً ِخرح  )د

. " حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ دؿخؿش "  حٌؾخعش لٛي فٝ حٌـّخي ٚمق  )ؿـ

 حٌلخؿش وخْ حٌزخ١ً عٕذٖ دؿخؿــــــش * طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش

ر٘ــذ فٟ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ * ٚ٘ٝ طز١ل ر١نش ِٓ

ِٕـــــٗ عضح فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙخ وٕــــــــضح * ٚأٔـــــــــٗ ٠ضدحد

.....................٘ٛ حٌؾخعش   أ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ: لخثً ح٤ر١خص

: د( حخظش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٌّخ ٠ؤطٝ 

( خ١ٍو ر١ٓ حٌٛحلع ٚحٌخ١خي -ٚحلع١ش -٠شٜٚ حٌؾخعش ٌٕخ فٝ ٘زح حٌٕـ كىخ٠ش : )خ١خ١ٌش  -

. ؿـ( " حٌطّع ٠مً ِخ ؿّع " ر١ٓ عاللش ٘زٖ حٌّمٌٛش رخٌٕـ حٌزٜ دسعظٗ

 حٌـّخي فٝ حعظخذحَ حٌؾخعش ) طعط١ٗ حٌعـذ ( ؟ د( ِخ

 حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٗ      دؿخؿــــــش عٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

ر٘ـــذ ِٓ ر١نش طز١ل ٟٚ٘      حٌعـذ طعط١ٗ ِشَّ  ٠َٛ وً فٟ

؟ " حٌعـذ " ِعٕٝ ِٚخ ؟ " حٌزخ١ً " ِنخد ِخ أ(

. ٚملٗ ؿ١ًّ ، طق٠ٛش حٌعزخسس فٟ ) حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ دؿخؿش ( د(

 . ٠فٕٝ ال وٕضٌ  حٌمٕخعش -ٔأِخَ حٌعزخسس حٌخطؤ  :  × ( حٌعزخسس حٌقل١لش ٚعالِش ) أِخَ √ ( مع عالِش ) ؿـ( 

 . ارشح١ُ٘ كخفع حٌٕـ لخثً -ٖح٦ٔغخْ                                                  ٠ـّعٗ ِخ وً ٠ن١ِّع حٌطّع -ٕ

 وخْ حٌزخ١ً عٕذٖ دؿــــــخؿش     طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش حٌلخؿش

 ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ     ٚ٘ٝ طز١ل ر١نش ِٓ ر٘ــذفٝ وً 

 أ ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

حالوظفخء ( -لٍش حالكظ١خؽ  -حٌّشحد رـ " ؽش حٌلخؿش " : ......... ) ؽذس حالكظ١خؽ  -ٔ

حٌذ٘ٛس ( -حٌذ٘ش  -ؿّع " حٌذ٘ش " : .................... ) حٌذ٘خس  -ٕ

 حٌغخرم١ٓ رؤعٍٛره .د( حؽشف حٌز١ظ١ٓ   

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش " طعط١ٗ حٌعـذ " ؟

 د( ِخ ٔظ١ـش حٌطّع وّخ فّٙض ِٓ خالي دسحعظه ٌٙزح حٌٕـ ؟

 وخْ حٌزخ١ً عٕذٖ دؿــــــخؿش     طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش حٌلخؿش

 فٝ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ     ٚ٘ٝ طز١ل ر١نش ِٓ ر٘ــذ

 ِعٕٝ حٌعـذ : ِخ ٠عـذ ٌعظّظٗ  )   ( -ٔ:      )×( أٚ √ ( أ( مع عالِش ) 

 ؿّع ٠َٛ : أ٠خَ )   ( -ِٖنخد حٌزخ١ً : حٌؾل١ق  )   (                       -ٕ

 فشع١ٔٛش ( –خ١خ١ٌش  –كىخ٠ش حٌزخ١ً ٚحٌذؿخؿش ................. ) كم١مش  -ٔد( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :   

 ٠غظّش ( –٠ٕفع  –حٌمٕخعش وٕضح ال .................. ) ٠فٕٝ  -ٕ

ؿـ( حوظذ حٌز١ض حٌزٜ ٠ٛمق ل١ّش ِخ وخٔض طعط١ٗ حٌذؿخؿش ٌٙزح حٌطّخ  حٌزخ١ً ِٓ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ .    

 د( حلظشف عٕٛحٔخ آخش ٌٍٕـ  

 ر١نش ِٓ ر٘ذ فٝ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ           ٚ٘ٝ طز١ل

وٕضح ٚأٔٗ ٠ضدحد ِٕٗ عــــضح  فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙــــــــــــــــخ

 فلش [ –غٕٝ  –حٌّشحد رـ " عضح " :      ] ِعشفش  -ٔأ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :      

 حٌغٕٝ [ –حٌىش٠ُ  –ِنخد " حٌزخ١ً " :     ] حٌّغشف  -ٕ  

د( ِخرح طعٍّض ِٓ ٘زح حٌٕـ ؟



8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

02 مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 

 ؿـ( " طعط١ٗ حٌعـذ " ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظعز١ش ؟ ٚعالَ ٠ذي ؟ 

عٕذٖ دؿخؿـــــــش     طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش حٌلخؿشوخْ حٌزخ١ً 

 فٝ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ     ٚ٘ٝ طز١ل ر١نش ِٓ ر٘ــذ 

(حٌظمذَ –ِخ ٠عـذ ٌعظّظٗ  –ِعٕٝ حٌعـذ : ) حٌظفٛق  -ٔ                    أ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ :

 (  حٌعظ١ُ –حٌىش٠ُ  –ِنخد حٌزخ١ً : ) حٌل١ٍُ  -ٕ

د( ٌّخرح وخٔض حٌذؿخؿش طىفٝ حٌزخ١ً ؽش حٌلخؿش ؟ ِٚخ حٌزٜ فعٍٗ رٙخ ؟  

 ؿـ( ) دؿخؿش طىف١ٗ ؽش حٌلخؿش ( ر١ٓ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظعز١ش

 حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٗ * دؿخؿــــــش عٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

ر٘ـــذ ِٓ ر١نش طز١ل ٚ٘ٝ * حٌعـذ طعط١ٗ ِش ٠َٛ وً فٝ

. طعز١شن ِٓ ؿٍّظ١ٓ فٝ ) حٌذ٘ش ( ِٚعٕٝ ، ) حٌزخ١ً ( ؿّع ٘خص ) أ

 . رؤعٍٛره حٌز١ظ١ٓ حؽشف ) د 

 ؟ ) حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ دؿخؿش (  : لٌٛٗ  فٝ حٌـّخي ِخ  )ؿـ

 حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٗ  دؿخؿـــــــــش عٕذٖ حٌزخ١ً وخْ

 ر٘ــذ ِٓ ر١نش طز١ل ٚ٘ٝ حٌعـذ طعط١ٗ ِشس ٠َٛ وً فٝ

 عــــــضح ِٕٗ ٠ـضدحد ٚأٔــــــــٗ  وٕضح ف١ٙــــــخ أْ ٠ِٛــــخ فظٓ

؟ " عضح " : ِنخد ِٚخ ؟ " حٌعـذ " : ِعٕٝ ِخ ) أ

 ؟ ٌٗ طعط١ٗ وخٔض حٌزٜ ِٚخ ؟ حٌزخ١ً عٕذ وخْ حٌزٜ ِخ ) د

؟           " حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ دؿخؿش " حٌؾخعش لٛي فٝ حٌـّخي ِخ  )ؿـ

 ؟ حٌطّع عخلزش ِخ ) د 

ًٌ  وخْ  حٌلخؿش ؽش حٌذ٘ش هٛي طىف١ٌٗ        دؿخؿــــــش عٕذٖ حٌزخ١

َ وً فٝ ٌٛ ر٘ـــذ ِٓ ر١ٌنش طز١لٌ  ٚ٘ٝ  حٌعـذ    طعط١ٌٗ  ِش ٠

 : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

ٌُ  " ِنخد -ٕحٌظمذَ ( ٌعظّظٗ ، ٌعـذ ِخ حٌظفٛق ، حٌعـذ " : ) " ِعٕٝ -ٔ ًٌ " : ) حٌل١ٍ ٌُ ، حٌزخ١ ٌُ ( ، حٌعظ١ حٌىش٠

ًٌ  طىفٝ حٌذؿخؿش وخٔض ٌّخرح ) د ؟ ِعٙخفعٍٗ حٌزٜ ِٚخ ؟ حٌلخؿش ؽش حٌزخ١

ٌٓ  " حٌلخؿش ؽش طىف١ٗ دؿخؿش ؿـ( . حٌظعز١شٌ  ٘زح فٝ حٌـّخي ر١

 وخْ حٌزخ١ً عٕذٖ دؿخؿــــــش       طىف١ٗ هٛي حٌذ٘ش ؽش حٌلخؿش

فٝ وً ٠َٛ ِش طعط١ٗ حٌعـذ      ٚ٘ٝ طز١ل ر١نش ِٓ ر٘ــذ

 : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

حٌلم١ش ( –حٌىش٠ُ  –حٌزخ١ً " : ) حٌعظ١ُ  " ِنخد -ٕأؽشحس (               –ؽش٠ش  –ؽش " : ) ؽشٚس  " ؿّع   -ٔ

ِخرح فعً حٌزخ١ً فٝ حٌذؿخؿش ؟ ) د

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش : " طىف١ٗ ؽش حٌلخؿش " . ؟ ؿـ(

ـ أخي اإلوسان 
 أخٝ فٝ حٌعخٌُ حٌٛحعــ       ــــع فٝ حٌّغشد ٚحٌّؾشق

د فٝ ؿٛ٘شن حٌّـــــــطٍكأخٝ ح٤ر١ل ٚح٤عـــٛ      

 : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

حٌظخ٘ش ( –حٌعخَ –حٌّطٍك " ِعٕخ٘خ " : ) حٌّم١ذ  -ٕحٌّلذد ( –حٌقغ١ش  –حٌن١ك  حٌٛحعع " ِنخد٘خ " : ) -ٔ

ِخرح ٠مقذ حٌؾخعش رمٌٛٗ : ) حٌّغشد ٚحٌّؾشق ( ؟         ) د

ِخ حٌـّخي فٝ لٛحي حٌؾخعش : ) ح٤ر١ل ٚح٤عٛد ( . ؟ ؿـ(

 اخٛحٔــــخ ٌٕع١ؼ ِعًّخ   حٌذ١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

ٚأعٛحٔــــــــــخ أكزخء   ِعًّخ رخٌل١خس ٚٔغعذ

 حٌفشدٚط د١ٔخٔخٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕـــــخ    ؿٕش 

: ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ

ّٔشك ( ٔغعذ ( : ) ٔظعذ ، ٔؾمٝ ، ( ِنخد -ٕحٌذٔخءحص (  حٌذٔخ٠خ ، حٌذٔٝ ، حٌذ١ٔخ ( : ) ( ؿّع  -ٔ

؟ ح٤ر١خص فٝ حٌؾخعش ا١ٌٗ ٠ذعٛ حٌزٜ ِخ ) د

؟ " اخٛحٔخ ٌٕع١ؼ ِعخ " لٌٛٗ : فٝ حٌـّخي ِخ ) ؿـ

 ؟ اخٛحٔخ عؾٕخ ٌٛ رخٌذ١ٔخ ٠لذع حٌزٜ ِخ ) د

 ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ         ِعخ ، ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعخ         أكزخء ٚأعٛحٔـــــــــخ
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 أ( ٘خص ؿّع وٍّش " حٌذ١ٔخ " ، ِٚنخد وٍّش " ٔغعذ " فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أؾخثه .

 حٌزٜ ٠ذعٛ ا١ٌٗ حٌؾخعش فٝ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟ د( ِخ

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش : " ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ " ؟

 حٌّطٍك ؿٛ٘شن فٝ ٚح٤عٛد      ح٤ر١ل أخٝ

 ٠خفك رٙخ لٍزٝ طـذ فقخفلٙــــــخ      ٠ذٜ أِذ

 حٌز١ظ١ٓ .             ِٓ ِظمخرٍظ١ٓ وٍّظ١ٓ ٘خص ؟  )حٌّطٍك( ِشحدف  ِخ أ(

 حٌز١ظ١ٓ . فٝ ح٤عخع١ش حٌفىشس حروش د(

 ؟                                                           حٌٕـ ٘زح لخثً ِٓ ؿـ(

 . حٌز١ظ١ٓ  ٘ز٠ٓ ٠ٍٝ ر١ظخًّ  حوظذ د(

 اخٛحٔخ ٌٕع١ؼٌ         ِعخ حٌذ١ٔخٌ  اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأعٛحٔخ رخٌل١ـــــــــــــخس        أكزخء ٚٔغعذ

  : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

 ٔفشف ( ٔؾمٝ ، ٍٔعذ ، ٔغعذ " : ) " ِنخد -ٕسوزٕخ (                            عخفشٔخ ، أط١ٌٕخ ، ؿجٕخ " : ) " ِعٕٝ -ٔ

 ؟ ف١ٌٙخ ععخدطٗ ٠ٌلمك ٚو١فٌ  ؟ حٌذ١ٔخٌ  ٘زٖ فٝ ح٦ٔغخْ ٚؿٛد ِٓ حٌٙذف ِخ ) د

 . حٌظعز١ٌش  ٘زح فٝ حٌـّخي ر١ٓ . اخٛحٔخ ٌٕع١ؼ ِعخ  ؿـ(

 ٌمذ ؿجٕخ عٍٝ حٌذ١ٔخ     ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعخ     أكزخء ٚأعــــــٛحٔخ

 طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ : ( أ

 أخالء ( –أفذلخء  –ِنخد" أكزخء " : .................. ) أعذحء  -ٔ

 حٌذٔخءحص ( –حٌذٔخ  –.................... ) حٌذٔخ٠خ ؿّع " حٌذ١ٔخ " :  -ٔ

 د( حؽشف حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ رؤعٍٛره .

 ؿـ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش " ِعخ ٌٕع١ؼ أخٛحٔخ " ؟

 د( ِٓ خالي فّٙه ٌٍٕـ  و١ف ٔـعً ك١خطٕخ ؿٕش ؟

 اخٛحٔخ ٌٕع١ؼٌ         ِعخ حٌذ١ٔخٌ  اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأعٛحٔخ أكزخء       رخٌل١ـــــــــــــخس  ٚٔغعذ

  : ٠ٍٝ ٌّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقٛحد طخ١ش ) أ

 ٔغفً ( –ٔظعذ  –ٔغعذ " : )ٔؾمٝ  " ِنخد -ٕحٌذٔخءحص (                            –حٌذٔخ٠خ  –حٌذٔخ  ؿّع " حٌذ١ٔخ " : ) -ٔ

 االَ ٠ذعٛ حٌؾخعش فٝ حٌز١ظ١ٓ حٌغخرم١ٓ ؟                                  ) د

 ِخ حٌـّخي فٝ لٛحي حٌؾخعش : " ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ " . ؟ ؿـ(

 د( ٠ّذ حٌؾخعش ٠ذٖ ٤خ١ٗ ح٦ٔغخْ ١ٌقخفلٙخ ٠ٕٚؾش حٌّلزش حٌظٝ ٠ظّٕخ٘خ . حوظذ ِّخ كفظض حٌز١ض حٌذحي عٍٝ رٌه .

 ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔــــــــخٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔـــخ 

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعخ أكزخء ٚأعٛحٔـــــــــــــــخ

 ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿٕش حٌفـــــــشدٚط د١ٔخٔـــــخ

 ف١ٙخ ٠خ أخٟ ح٦ٔغخْ

 ٚؿٕٙخ(-أرم١ٕخ-ِشحدف أكٍٕخ )ؿعٍٕخ-ٕ            ّٔشك(-ٔؾمٟ-ِنخد ٔغعذ )ٔظعذ -ٔ           )أ(طخ١ش حٌقٛحد: 

 ٠ذعٛ ا١ٌٗ حٌؾخعش فٟ ح٤ر١خص؟)د(ِخ حٌزٞ 

 )ؽ(ِخ حٌـّخي فٟ لٛي حٌؾخعش "ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ"؟

 أكزــــــــخء ٚ أعٛحٔخ        ٚٔغـعذ رخٌل١خس ِعًّخ 

 ٔش حٌفشدٚط د١ٔـــخٔخ         ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿـ

 أ( ٘خص ِعٕٟ ) أكٍٕخ ( ، ِٚفشد ) اخٛحْ ( ، ٚؿّع ) حٌذ١ٔخ ( .      

 اٌٟ حٌٙذف ِٓ حٌل١خس ٌىً حٌزؾش . ٚمق رٌه  ؟د( طؾ١ش ح٤ر١خص 

 ؿـ( أٞ حٌظعز١ش٠ٓ أؿًّ ) ٔغعذ رخٌل١خس ِعخًّ ( ، ) ٔل١خ حٌل١خس ِعخًّ ( ٌّٚخرح ؟  

 ِعًّخ ، ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ        ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔــخ 

 أكزــــــخء ٚ أعٛحٔخ        ٚٔغـعذ رخٌل١خس ِعًّخ 

 ٔش حٌفشدٚط د١ٔخٔخ         ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿــــ
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حٌذٔخ٠خ { . -حٌذٔخ   -} ح٤دْٔٛ  -ؿّع ) حٌذ١ٔخ (  : -ٔ) أ ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :  

ؿعٍٕخ { . -رخسوٕخ  -} وشٕ٘خ   -ِشحدف ) أكٍٕخ ( : -ٕ

) د ( اٌٟ أٞ ؽٟء ٠ذعٛٔخ حٌؾخعش فٟ ٘زٖ ح٤ر١خص ؟         

) ؿـ ( ٚمق حٌـّخي فٟ ) ِعخًّ ، ٌٕع١ؼ أخٛحٔخًّ ( . 

 ) د ( ِخرح ٠لذع ٌٛ سفل ح٦ٔغخْ دعٛس حٌؾخعش ؟ 

 ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ       ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعـخ       أكزـــــخء ٚأعٛحٔخ

 ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿٕش      حٌفشدٚط د١ٔخٔـــخ

 ٔغ١ش( -ّٔٛص  -ِنخد ٔع١ؼ : )ٔل١خ  -أسدٔخ (                         -سفنٕخ  -عٍّٕخ : ( ِعٕٝ ؽجٕخ  -أ( 

....................د( ٘زٖ حٌمق١ذس ٌٍؾخعش 

 ؿـ( ِخ حٌفىشس حٌشث١غ١ش ٌٙزٖ ح٤ر١خص ؟

 د( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش ) ِعخ ٔع١ؼ اخٛحٔخ ( ؟

 حٌذ١ٔخ        ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخٌمذ ؿجٕخ اٌٝ 

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعخ        أكزـــــخء ٚأعٛحٔخ

 ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿــــــــــٕش حٌفشدٚط د١ٔخٔخ

 ِلزٛد ( -كز١ذ  -ِفشد أكزخء ) ِلذ   -ٕحٌذٔخس (          -حٌذٔخ٠خ  -ؿّع حٌذ١ٔخ ) حٌذٔخ  -ٔأ( حخظش حٌقل١ق ِٓ ر١ٓ ح٤لٛحط:   

د( و١ف ٠ل١ً حٌٕخط ك١خطُٙ ؿٕش ؟

 ؿـ( ر١ٓ ؿّخي حٌظعز١ش فٝ لٛي حٌؾخعش : "ِعخ ٔع١ؼ حخٛحٔخ ".

 د( حٌٕخط حخٛس ِّٙخ حخظٍفض حٌٛحُٔٙ " حوظذ حٌز١ض حٌذحي عٍٝ رٌه ؟

 ِعًّخ ، ٌٕع١ؼ اخٛحٔـخٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ 

 أكزــــــــخء ٚ أعٛحٔـخ       ٚٔغـعذ رخٌل١خس ِعًّخ 

 ٔش حٌفشدٚط د١ٔـــخٔخ ٌٚٛ ؽجٕخ أكٍٕخ ؿـ

أكزخرخًّ { .  -أفذلخءًّ  -} أٔقخسحًّ    -ِعٕٟ ) أعٛحٔخًّ (  : -ٔ) أ ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

ٔؾمٟ { . -ٔظعذ  -} ١ٔؤط    -ِنخد ) ٔغعذ ( : -ٖؿٕٓ { .       -أؿٕش  –} ؿٕخص    -ؿّع ) ؿٕش ( : -ٕ

) د ( اٌٟ أٞ ؽٟء ٠ذعٛٔخ حٌؾخعش فٟ ٘زٖ ح٤ر١خص ؟

) ؿـ ( ٚمق حٌـّخي فٟ  ) حٌفشدٚط د١ٔخٔخ ( . 

 ل ح٦ٔغخْ دعٛس حٌؾخعش ؟) د ( ِخرح ٠لذع ٌٛ سف

فٝ حٌعخٌُ حٌٛحعع       فٝ حٌّغشد ٚحٌّؾشق أخٝ

أخٝ ح٤ر١ل ٚح٤عٛد        فٝ ؿٛ٘شن حٌّطٍـــك 

 ٠ذٜ فقخفلـــــٙخ        طـــــذ لٍزٝ رٙخ ٠خفك أِذ

...................ح٤ر١خص ٘ٛ حٌؾخعش  أ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ : لخثً

 ح٤ر١خص : حٌظٝ طذٚس كٌٛٙخد( حخظش : حٌفىشس حٌشث١غ١ش 

 فٝ سكٍش ح٦ٔغخْ حٌغع١ذس( حٌّؾخسوش -ال فشق ر١ٓ رٕٝ ح٦ٔغخْ  -) حٌٙذف ِٓ حٌل١خس ٌىً رٕٝ حٌزؾش    

. ر١ٓ رٕٝ حٌزؾش  حٌؾخعش عٍٝ حٌّزذأ حٌعخَ ٚحٌؾخًِ حٌزٜ حطخزٖ حٌؾخعش ِٓ ك١غ حٌّغخٚحس ؿـ( حعظخشؽ ِٓ ح٤ر١خص وٍّش ٠ذًٌ رٙخ

 د( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخعش ح٤ر١ل ٚح٤عٛد ؟

 ٌمذ ؿجٕخ اٌٝ حٌذ١ٔخ ِعخ        ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ

 ٚٔغعذ رخٌل١خس ِعــــــخ       أكزخء ٚأعٛحٔخ  

سوزٕخ ( -عخفشٔخ  -ِعٕٝ "ؿجٕخ ": ) أط١ٕخ   -ٔأ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ؤطٝ :            

ٔفش ف ( -ٔؾمٝ  -ِنخد"ٔغعذ ": ) ّٔشف   -ٕ

د( ِخ حٌٙذف ِٓ ٚؿٛد ح٦ٔغخْ فٝ ٘زٖ حٌذ١ٔخ ؟ ٚو١ف ٠لمك ععخدطٗ ف١ٙخ ؟   

 ؿـ( ) ِعخ ٌٕع١ؼ اخٛحٔخ ( ر١ٓ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظعز١ش

 اخٛحٔخ ٌٕع١ؼ ِعًّخ   حٌذ١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

ٚأعٛحٔــــــخ أكزخء   ِعًّخ رخٌل١خس ٚٔغعذ

: ٠ٍٝ ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ

ْ ، أعٛحٔخ ( : ) ( ِفشد -ٔ ْٛ ألشرخء ( أعذحء ، أؽم١خء ، أكزخء ( : ) ( ِنخد -ِٕعٛحٔش ( ِعٛحْ ، ع

رؤعٍٛره حٌغخرم١ٓ حٌز١ظ١ٓ حؽشف  )د

 ؟ حٌٕـ ٘زح لخثً ِٓ  )ؿـ

 ؟ ) ِعًّخ حٌل١خس ٔل١خ ( أَ ) ِعًّخ رخٌل١خس ٔغعذ ( ٌّٚخرح ؟ ؟ ٔظشن ٚؿٙش ِٓ أؿًّ أ٠ّٙخ ) د



 8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

 

 80  مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 
 

 ٚحٌّؾشق حٌّغشد فٝ حٌٛحعع      حٌعخٌُ فٝ أخٝ

 حٌّـــطٍك ؿٛ٘شن فٝ     ٚح٤عــٛد ح٤ر١ل أخٝ

 حٌّلذد ( حٌقغ١ش ، حٌن١ك ، حٌٛحعع ( : ) وٍّش ) ِنخد -٠ٍٔٝ :     ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش أ(

 حٌظخ٘ش ( حٌعخَ ، حٌّم١ذ ، حٌّطٍك ( : ) وٍّش ) ِعٕٝ -ٕ                                                                       

 ؟                          ) ٚح٤عٛد ح٤ر١ل ( حٌؾخعش لٛي فٝ حٌـّخي د ـ ِخ

 ؟ ) ٚحٌّؾشق حٌّغشد ( رمٌٛٗ حٌؾخعش ٠مقذ ِخرح ؿـ ـ 

 اخٛحٔخ ٌٕع١ؼ ِعخًّ      حٌذ١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمذ

 ٚأعٛحٔــــــخ أِكزَّخءًّ  ِعخًّ     رخٌل١خس ٚٔغعذ

١ٔخ  ؿّع ) -ٔ : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌمٛع١ٓ ر١ٓ ِّخ حٌقل١لش ح٦ؿخرش طخ١ش ) أ ٔخ ، ( :)حٌذُّ حٌذ١ٔخص (                                          حٌذٔخ٠خ ، حٌذُّ

 رعنٕخ ( ِع ٔظؾخؿش رعنٕخ ، ِغخعذْٚ رعنٕخ ، ِعخدْٚ ِعٕٝ : ) أعٛحٔخًّ ( : ) -ٖٔلضْ ، ٔؾمٝ (  ٔزىٟ ، ِنخد ) ٔغعذ ( : ) -ٕ

 حٌزؾش؟                      ٌىً حٌل١خس ِٓ حٌٙذف ِخ -ٔد(

 ٚحٌغالَ ؟ حٌّلزش اٌٝ حٌؾخعش دعٛس ح٦ٔغخْ سفل ٌٛ ٠لذع ِخرح -ٕ     

 حٌز١ظ١ٓ؟                        فٟ حٌشث١غش حٌفىشس ٚمق  )ؿـ

 ؟) اخٛحٔخًّ  ٌٕع١ؼ ِعخًّ  (حٌؾخعش :  طعز١ش فٟ سأ٠ه ِخ ) د  

 ٚحٌّؾشق حٌّغشد فٝ   * حٌٛحط حٌعخٌُ فٝ أخٝ

 حٌّطـــــٍك ؿٛ٘شن فٝ د * ٚح٤عٛ ح٤ر١ل أخٝ

 ٠خفــــــــك رٙخ لٍزٝ طـذ * فقخفلٙـخ ، ٠ذٜ أِذ

 .                       طعز١شن ِٓ ؿٍّظ١ٓ فٝ ) لٍذ ( ٚؿّع ، ) حٌٛحعع ( ِنخد ٘خص ) أ

 . رؤعٍٛره ح٤ر١خص حؽشف ) د

 ؟ ) ٚحٌّؾشق حٌّغشد فٝ (  : لٌٛٗ  فٝ حٌـّخي ِخ ) ؿـ

ا : القواعد الىذويت  
ً
  ـ رابع

 ف١ىْٛ ، ٌٍظٍّه كزًّخ ؽٝء  وً عٍٝ حٌلقٛي فٝ حٌشغزش اٌٝ ٚحٌـؾع حٌطّع ٠ذفعُٙ حٌٕخط رعل ٌٚىٓ ، ٠فٕٝ ال وٕض حٌمٕخعش

 ٔق١زُٙ ( ِٓ ٚحٌٕذَ حٌلشِخْ

 حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أعشد ) أ

خ ٠ٍٝ : فعالًّ  ِخ ِٕٙخ حعظخشؽ ) د ح  -ٚخزشٖ  حعّٗ ، ٚحروش ٔخعخًّ ح ٔٛعٗ ، ٚر١ٓ ٌّزظذأ خزشًّ  . ٔٛعٗ ٚر١ٓ ٔخعخ ٌلشف خزشًّ

  ) فل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخعخ حٌفعً حكزف (  . ِظفٛل١ٓ حٌطخٌزخْ أفزق -ٔؿـ( 

خ كشفًّخ حٌـٍّش عٍٝ أدخً (   ِلظشِْٛ حٌّعٍّْٛ -ٕ   ) ٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش ٔخعخًّ

 رّخ عع١ذحًّ  حٌمخْٔٛ عٓ رخٌخخسؿ١ٓ ؽم١خ حٌّقشٞ ح٦ٔغخْ عخػ حٌؼٛسس ظً ٚفٟ ، رزشحعش حٌز١نخء حٌؼٛسس حٌّقش٠ْٛ لخد (

 .) ٚهُٕٙ أؿً ِٓ أو١ذس سغزش حالعظمشحس فٟ ٠شغزْٛ حٌّقش١٠ٓ ٚاْ ٚهٕٗ عٍٝ أ١ِٕخ رخٌؼٛسس حٌّظّغه ، ٚأفزق حٌؼٛحس أٔـضٖ

 .حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أعشد ) أ

ح ٠ٍٝ : ِخ حٌغخرمش حٌفمشس ِٓ حعظخشؽ )د ح  -ٔٛعٗ  ٚحروش ٔخعخ ٌفعً خزشًّ  ٚر١ٓ ا١ٌٗ ِنخفخًّ  -ٔٛعٗ  ٚحروش ٔخعخ ٌلشف خزشًّ

 ٔٛعٗ  ٚر١ٓ ِطٍمخ ِفعٛال -اعشحرٗ  عالِش

 . حٌنزو ِع ع١ٍّش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخعخ حكزف ) ٘ذفخ حالعظمشحس طلم١ك أفزق ( -ٔؿـ( 

 . ٠ٍضَ ِخ ِغ١شحًّ  أخشٜ ِشس ٔخعخخًّ  ٚفعالًّ  ، ِشس ٔخعخخًّ  كشفخًّ  حٌغخرمش حٌـٍّش عٍٝ أدخً ) ِخٍقْٛ ) حٌّقش٠ْٛ -ٕ     

 ٚلٛف حٌقعٛرخص طـخٖ ٠ٚمفْٛ ربطمخْ عٍُّٙ ٠ئدْٚ فُٙ حٌلز١زش ٌزٍذٔخ ِّىٕش ِىخٔش طلم١ك فٝ وز١ش فنٍُٙ ِقش عّخي اْ

 . حٌّظمذِش حٌذٚي سوذ فٝ ِقش طىْٛ كظٝ ٚهٕٗ ِغظمزً عٍٝ حٌلش٠ـ

 .حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أعشد ) أ

 ٔٛعٗ . ٚر١ٓ ٔخعخ ٌفعً خزشح ٔٛعٗ ، ٚر١ٓ ٔخعخ ٌلشف خزشح ِطٍمخ ، ٠ٍٝ : ِفعٛال ِخ حٌغخرمش حٌفمشس ِٓ عظخشؽح  )د

       ِطٍْٛد : رّخ ٘ٛ ح٢ط١ش   ح٤عجٍش عٓ أؿذ ) ؿـ

  ) ِفشد خزش اٌٝ حٌخزش كٛي ( ٚحععش هللا سكّظٗ -ٕ       ) حٌقل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخعخ حكزف ( ؿ١ّال وٓ -ٔ     

 .٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش أخشٜ ٔخعخخ ِشس ٚكشفخ ِشس ٔخعخخ فعال حٌغخرمش حٌـٍّش عٍٝ أدخً ) رخٌقٕخعش ِٙظّخْ حٌعخِالْ)  -ٖ

ّْ  : ٠مٌْٛٛ ٚحٌلىّخء ، حٌّشمٝ اال ال ٠شحٖ ، ح٤فلخء سءٚط عٍٝ طخؽ حٌقلش  ٚحٌؾزخد ، حٌغ١ٍُ حٌـغُ حٌغ١ٍُ فٝ حٌعمً ا

 حٌٛهٓ . طمذَفٝ  سغزش ٠ٕٚظـْٛ ٠عٍّْٛ ح٤فلخء

 . حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أ( أعشد

 فعال -ٔخعخ  ٌلشف خزشح  -ٌّزظذأ  ح ِفشد خزشح  - ؽّغ١ش "أي" رٙخ وٍّش : ٠ٍٝ ِخ حٌغخرمش حٌعزخسس ِٓ حعظخشؽ ) د

 ِنخسعخ .

ًّ  أوًّ  )ؿـ  : أِخِٙخ ِطٍٛد ٘ٛ رّخ ٠ؤطٝ ِّخ ؿٍّش و
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 حع١ّش ( ؿٍّش خزش ( ........ .............ح١ًٌٕ  أفزق -ٕ) فع١ٍش ؿٍّش خزش (  ......................... حٌطالد  -ٔ

. ٘ذف حالعظمشحس طلم١ك أفزق -ِٕخٍقخْ حٌعخِالْ اْ -ٔ : ٠ٍٝ ف١ّخ حٌخطؤ فٛد ) د

 كظٝ ، ح٤عّخي أـخص فٝ ؛ سغزش وز١شح اطّخِخ حٌّٛحفالص ٚعخثً رظط٠ٛش حٌعٍّخء ح٘ظُ ٌٚمذ ، ِظعذدس حٌّٛحفالص ٚعخثً  "

." ١ِغٛسح حٌغفش فخس

 حٌغخرمش . حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أعشد أ(

ٔخعخ ٌفعً خزشح ِطٍمخ ، ِفعٛال ٤ؿٍٗ ، ِفعٛال حٌغخرمش :  حٌعزخسس ِٓ د( حعظخشؽ

 ٔٛعٗ  ٚر١ٓ حٌخزش كذد ح٤ٔز١خء ( ٚسػش حٌعٍّخء ( ؿـ(

ِخ ٠ٍضَ . ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش عٍٝ ٔخعخخ كشفخ أدخً ِظٛحمعخْ ( حٌذحع١خْ( د( 

 .فل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ أِغٝ حكزف ٔفظ . سحكش فٝ حٌّقٍْٛ ٘ـ( أِغٝ

 ، ك١خطٗ فٟ ح٦ٔغخْ ٠غَعذُ  ٚرٙخط١ٓ حٌقفظ١ٓ ، أفشحد٘خ ٔٙنش عٍٝ ٠غخعذ ح٦خالؿ ٚاْ ، ح٤ِش ك١خس فٟ عظ١ُ أػشٖ حٌقذق "

. " ع١ٕ١ٗ أِخَ ٔـخكٗ ٠ٚقزق

 خو . طلظٗ ِخ أعشد أ(

حٌخزش  ٔٛ  ٚر١ٓ ، ٔخعخ ٌلشف خزشح -ؿٍّٗ  ؽزٗ خزشح -حع١ّش  ؿٍّش ح ٠ٍٟ : خزش ِخ حٌغخرمش حٌمطعش ِٓ حعظخشؽ د( 

 . فل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ ، ٔخعخخ فعال حٌـٍّش عٍٝ حدخً ؿـ( حٌٕـخف ِلمك . 

 ) رخسع١ٓ  حٌّٕٙذع١ٓ اْ  (٠ؤطٟ :  ف١ّخ حٌخطؤ د( فٛد

 ٌٕخ اسحدس ٚال أك١خٔخًّ  طـشٜ أِٛسحًّ  ٕ٘خن أْ ٚالؽه ٚحٌّقخدفخص حٌلظٛظ ِٓ ِـّٛعش ١ٌغض ٚحٌل١خس ، ٚأًِ عًّ حٌل١خس" 

 " ف١ٙخ

 . حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أ( أعشد

  . ٔخعخخًّ  كشفخًّ  – ٔٛعٗ ٚر١ٓ ٔخعخ ٌفعً خزشحًّ  – عخٌُ ِئٔغ ؿّع حٌغخرمش : حٌعزخسس ِٓ حعظخشؽ د(

. ٠ٍضَ ِخ ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش فٝ فع١ٍش ؿٍّش حٌّفشد حٌخزش حؿعًؿـ( أعالَ ِقش ِشفشفش فٝ وً ِىخْ . 

٠ٍضَ . ِخ ٚغ١ش حٌغخرمش حٌـٍّش د( حٌعخِالْ ِٙظّخْ رخٌقٕخعش . أدخً اْ عٍٝ

ح٦ٔغخْ ٠غعذ ٚرّٙخ ، اٌٝ حٌٕـخف ٠ئدٜ ح٦خالؿ ٚاْ ، حٌّئ١ِٕٓ ففخص ِٓ ففش حٌقذق ٚأفزق ، حٌٕـخس هش٠ك حٌقذق  "

 ٠ٚلمك ، حٌّٕخي عًٙ حٌٕـخف ٠قزق كظٝ حٌقفظ١ٓ حالٌظضحَ رٙخط١ٓ حٌـ١ّع ٚعٍٝ ، ٠ئد٠ٗ حٌزٜ عٍّٗ فٝ ٠ٚظفٛق ، ك١خطٗ فٝ

 . ح٤ِخٔٝ ح٦ٔغخْ

ح٤ِخٔٝ ( ، حٌـ١ّع ، ٠غعذ هش٠ك ، (  خو : طلظٗ ِخ أعشد ) أ

 عخٌّخ ِزوش ؿّع ٚخزشٖ ، ِؼٕٝ ،  حعّٗ ٚر١ٓ ٔخعخخ فعال ،   ٚخزشٖ حعّٗ ٚر١ٓ ٔخعخخ كشفخ حٌفمشس : ِٓ حعظخشؽ ) د

 ج( )الشجرة فً الحدٌقة زاهرة( حول الخبر المفرد إلى خبر جملة اسمٌة مرة وأخرى فعلٌة.
 . حٌخزش ٔٛ  ٚر١ٓ خو طلظٗ حٌزٜ حٌّزظذأ خزش ع١ٓ«   حٌقٕع ؿ١ذس ِٕظـخطُٙ حٌعّخي» د(

 ِقش هالد ، ف١خ حٌظط٠ٛش ٠ئوذْٚ سؿخٌٙخ ٚأْ ، حٌّٙخسحص ٚط١ّٕش حٌغٍٛن طعذ٠ً فٝ حٌظع١ٍُ طؤػ١ش ٠ظٙش أْ فٝ طشغذ ِقش (

. ) ٚهٕىُ فٝ هللا فخطمٛح ع١ٍىُ ِعمٛد ح٤ًِ ٤ْ رىُ حٌزالد طظمذَ أْ عٍٝ كش٠ق١ٓ وٛٔٛح

.حٌغخرمش حٌعزخسس فٝ خو طلظٗ ِخ أعشد ) أ

ح : حٌعزخسس ِٓ حعظخشؽ  )د ح فع١ٍش ، ؿٍّش خزشًّ ح ٔٛعٗ ، ر١ٓ ٚ ٔخعخ ٌلشف خزشًّ خ ٔٛعٗ ، ر١ٓ ٚ ٔخعخ ٌفعً خزشًّ ًّّ  ٌلشف حع

 ٔخعخ 

 .ِؼّشط١ٓ حٌؾـشطخْ أفزلض -ٕسكّخء .       حٌمخدس٠ٓ ٌعً -ٔفل١لش : حوظزٙخ ػُ ح٢ط١ش حٌـًّ ِٓ حٌٕخعخ حكزف  )ؿـ

خ                          ٠عٛد حٌؾزخد ١ٌض -٠ٔؤطٝ :  ف١ّخ ٚٔٛعٗ حٌٕخعخ خزش ع١ٓ ) د ًِّ  .ِؾشلش حٌؾّظ أفزلض  -٠ٕٛ

ٚرفنٍٗ أفزق وً طلممخحٌذٌٚش رٗ  أ٘ذحف٠ئدٜ اٌٝ حٌظعذ٠ً فٝ حٌغٍٛن ٚح٤دحء ٚ٘ٛ ع١ٍّش ِغظّشس طظلمك  حٌظعٍُاْ  "

 "٠ىظغذ ١ِٛ٠خ خزشحص ِٚٙخسحص ح٢خش٠ٓ فٝ ِخظٍف ح١ٌّخد٠ٓ  ِظعٍُ

أ( أعشد ِخ طلظٗ خو فٝ حٌفمشس حٌغخرمش 

حعّخ ٌفعً ٔخعخ ، ٚحمزطٗ رخٌؾىً   -خزش ٌّزظذأ ، ٚر١ٓ ٔٛعٗ  -خزش ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ ٔٛعٗ: د( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس 

ؿّع ِزوش عخٌّخ ، ِز١ٓ عالِش اعشحرٗ - 

ؿـ( مع ِىخْ حٌٕمو ِخ ٘ٛ ِطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش ف١ّخ ٠ؤطٝ :

ٌلشوش حٌّٛحفالص ) ِفعٛي ٤ؿٍٗ ( ... ..........................طّٙذ حٌذٌٚش حٌطشق  -ٔ

٠غذ حٌظ١ٍّز عٓ حٌّذسعش ) كشف ٔفٝ ِٕخعذ( .......................... -ٕ

 ( عٍٝ حٌٕـخف ) خزش ِفشد ِٕخعذ ............................. ١ٌض حٌظ١ٍّزط١ٓ   -ٖ

 د( ) ١ٌظ حٌّٕخفمْٛ عٍٝ خٍك عظ١ُ (  ِخ ٔٛ  خزش " ١ٌظ " فٝ ٘زٖ حٌـٍّش ؟

فٝ ِغفشطٗ ؛ فبْ حٌّغفشس طّلٛ حٌزٔٛد هّعخ عٓ خطجٗ أخاللٗ ٔز١ٍش ، ٚطذ اٌٝ هللا  فخٌّعظزس"رخدس رخالعظزحس اْ أخطؤص ؛ 

 ، ِلزٛرخ ِٓ حٌٕخط " هللافٝ ِعخِالطه ٌظق١ش لش٠زخ ِٓ   عّلخٚوٓ 
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 ٚحمزو  حعّٗ .كشفخ ٔخعخخ  -ٕخزشح ٌّزظذأ ٚع١ٓ ٔٛ  حٌخزش.        -ٔأ( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس     

 د( أعشد ِخ طلظٗ خو فٝ حٌفمشس حٌغخرمش.

 ؿـ( حخظش حٌقل١ق ِٓ ر١ٓ ح٤لٛحط :

 ؽزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ِلّذ كغٓ حٌخو " ٔٛ  حٌخزش ) ِفشد  -ٔ

 ؽزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ٌعٍىُ طـظٙذْٚ"  ٔٛ  حٌخزش ) ِفشد  -ٕ

ِشطزطخ رؤخاللٗ ، فع١ٍه أ٠ٙخ حٌطخٌذ أْ  ح٦ٔغخِْٓ أؿًّ حٌقفخص حٌظٝ ٠ظلٍٝ ح٦ٔغخْ رٙخ ، ٌٚٙزح أفزق ٔـخف  ح٤خالق" 

 ٚحٌطّؤ١ٕٔش " حٌغعخدسطظقف رخ٤خالق حٌل١ّذس ، ٚطلشؿ ع١ٍٙخ ؛ ٤ٔٙخ طلمك ٌه 

 أعشد ِخ طلظٗ خو . ( أ

 خزشح ٌّزظذأ ٚر١ٓ ٔٛعٗ . -ٕٚخزشٖ      فعال ٔخعخخ ٚر١ٓ حعّٗ -ٔ د( حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ِخ ٠ؤطٝ : ( د

 ؿـ( أوًّ ِىخْ حٌٕمو رّخ ٘ٛ ِطٍٛد ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ] خزش ِفشد [ ..................حٌعٍُ            ألذحَ ح٤ِٙخص . ] خزش ٌـ )اْ( ؽزٗ ؿٍّش [ ...................اْ حٌـٕش  -ٔ

 ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .د( " حٌؾـشطخْ ِٛسلظخْ " أدخً عٍٝ حٌـٍّش كشفخ ٔخعخخ 

أرٕخء حٌٛهٓ  حٌٛهٓ ف١خرٙخ ٠لخفع عٍٝ  حٌّظّغه ِطّجٕش ٚأفزق حٌؾعٛدظٍٙخ عخؽض  حالعظمشحس ٚفٟحٌٛه١ٕش سِض  ٌٛكذس"ح

 فٟ حٌظمذَ". كزخطّغىٛح رٙخ 

 )أ(أعشد ِخ فٛق حٌخو. 

 خزشح ٌفعً ٔخعخ-ٕ               خزشح ِفشدح -ٔ )د( حعظخشؽ ِٓ حٌعزخسس:

 اْ حٌـٕش .......ألذحَ ح٤ِٙخص )خزش ٦ْ ؽزٗ ؿٍّش( -ٔ           ِطٍٛد ر١ٓ حٌمٛع١ٓ:)ؽ(أوًّ رّخ ٘ٛ 

 فخس ........ ِشفٛعخ )حعــــــُ فخس(-ٖ              ١ٌض حٌظ١ٍّز......... )خزش ١ٌٍض ؽزٗ ؿٍّش(-ٕ

حٌغشط حٌزٜ ٔغشعٗ أِال  فٝ رٕخء " اْ حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ، طعٛدُ٘ حٌعًّ حٌّظمٓ ، ٚلذ أفزق حٌظال١ِز ُ٘ 

 ِغظمزً ِؾشق "

 أ( أعشد ِخ طلظٗ خو .

 د( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ؿٍّش فع١ٍش ( –ؽزٗ ؿٍّش  –خزش اْ .................... ) ِفشد   -اْ حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ  -ٔ

 ِفشد( -ؿٍّش فع١ٍش  -....................... )ؿٍّش حع١ّش خزش أفزق  -أفزق حٌظال١ِز ُ٘ حٌغشط حٌزٜ ٔغشعٗ ـ ٕ

 ِـضِٚش ( –ِشفٛعش  –وٍّش حٌّذسعش ........................ ) ِٕقٛرش  -اْ حٌّذسعش حٌلذ٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ـ ٖ

 ِـشٚسس ( –ِٕقٛرش  –وٍّش رٕخء ........................ ) ِشفٛعش  -أِال فٝ رٕخء ِغظمزً ِؾشق ـ ٗ

 ؿـ( حٌّٛحهٓ ٠لشؿ عٍٝ ٚهٕٗ . كٛي حٌخزش ِٓ ؿٍّش فع١ٍش اٌٝ ِفشد .

 د( " حٌّقش٠ْٛ ِظعخْٚٔٛ" أدخً عٍٝ حٌـٍّش فعال ٔخعخخ ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .

. ٚح٦ٔغخْ حٌعخلً ال ٠ٕظظش سدح ٌٍـ١ًّ رً  رخٌغعخدسفن١ٍش ِٓ حٌفنخثً ، طىغزه كزُٙ ، ٚطؾعشن  حٌٕخط" لنخء كٛحثؾ 

 ٘زٖ حٌفن١ٍش ٠ٚعًّ رٙخ طمشرخ اٌٝ هللا . " ل١ّش. ف١ٍض وً ٚحكذ ِٕخ ٠ذسن ٠ىْٛ أؿشٖ عٕذ هللا 

 أ( أعشد ِخ طلظٗ خو .

 ِفعٛال ٤ؿٍٗ ٚر١ٓ عالِش اعشحرٗ -خزشح ٌلشف ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛعٗ  -خزشح ٌفعً ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛعٗ  -د( حعظخشؽ : خزشح ِفشدح 

 ِفعٛي ٤ؿٍٗ [ –خزش وٓ  –ِٕقٛرش ٤ٔٙخ :  ] ِفعٛي رٗ  وٓ ِلزخ ٌٍخ١ش " ِلزخ " -ٔؿـ( طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش  :  

 ح٤ِٙخِص [ –ح٤ِٙخَص  –سك١ّخص :     ] ح٤ِٙخُص  ...........اْ  -ٕ                                       

 ؽزٗ ؿٍّش [ –١ّش ؿٍّش حع –هللا سكّظٗ ٚحععش " حٌخزش ٔٛعٗ " : ] ؿٍّش فع١ٍش  -ٖ                                       

 د( ِلّذ ِظعخْٚ ِع صِالثٗ .  أدخً عٍٝ حٌـٍّش حٌغخرمش فعال ٔخعخخ ِشس ٚكشفخ ٔخعخخ ِشس أخشٜ ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .

ٚأؿظٙذ كظٝ أفزق عخٌّخًّ عزمش٠خًّ أٚ أد٠زخًّ ِؾٙٛسحًّ فٟ  ح٤خالقحٌعٍُ ٚٔغ١ُ  ٘ٛحء" ِذسعظٟ ر١ظٟ حٌؼخٟٔ حعظٕؾك ف١ٙخ 

 أٙخ فٟ حٌمٍذ " ِذسعظىُٕخء طمذسْٚ حٌّـظّع ، ٌٚعٍىُ أ٠ٙخ ح٤ر

 أعشد ِخ طلظٗ خو . -ٔ

ح ٌفعً ٔخعخ ٚحروش ٔٛعٗ -حعظخشؽ : خزشحًّ ِفشدحًّ ٌّزظذأ -ٕ  ؿٍّش طمع خزشحًّ ٌلشف ٔخعخ  -خزش ؽزٗ ؿٍّش ٌلشف ٔخعخ  -خزشًّ

 ) إٔخ ٔلذ حٌعٍُ (    حكزف حٌلشف حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش فل١لش. -ٖ

 حكزف حٌفعً حٌٕخعخ ٚحوظذ حٌـٍّش فل١لش.   ) وٓ ل٠ٛخًّ (          -ٗ

 ِفشد ( . طخ١ش  -ؿٍّش حع١ّش  -. ٔٛ  حٌخزش فٟ حٌـٍّش ) ؽزٗ ؿٍّشكـشس حٌذسحعش ِلشحد حٌعٍُ  -٘

، فٟٙ طظ١ّض رؾّغٙخ حٌغخهعش ٚؿٛ٘خ حٌغخكش ، ِٕٚخظش٘خ حٌـ١ٍّش ، ِٚخ صحي حٌغخثلْٛ ٠ؤطْٛ  حٌذ١ٔخاْ ِقش ِٓ أعظُ رالد 

 .  وشِخءسغزش فٟ ص٠خدس أعذحدُ٘ ، فخٌّقش٠ْٛ  ِعخٍِظُٙا١ٌٙخ ِٓ وً ِىخْ ، ٚعٍٟ حٌّقش١٠ٓ أْ ٠لغٕٛح 

 أعشد ِخ طلظٗ خو . -ٔ

 حعّخًّ ٌفعً ٔخعخ ٚر١ٓ عالِش اعشحرٗ ( . -ٌلشف ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛعٗ  خزشحًّ  -حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس : ) خزشحًّ ؿٍّش فع١ٍش ٌّزظذأ  -ٕ
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  -أؿذ عٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش : -ٖ

أ( حٌظ١ٍّزحْ حٌّظفٛلخْ ِٙظّخْ رّغظمزٍّٙخ .    حدخً عٍٟ حٌـٍّش " وخْ " .   

أوًّ رخزش ؿٍّش حع١ّش .                    ......................... .د( حٌىظخد 

فٝ   أِالعظ١ّخ فٝ طفع١ً حٌظم٠ُٛ حٌؾخًِ  ؿٙذحرخٌّذسعش حالرظذحث١ش ،اْ حٌّذسعش طززي   ِـظٙذ٠ٓ" وخْ ؿّخي ٚعٍٝ ط١ٍّز٠ٓ 

اعذحد ح٤ؿ١خي اعذحدح ؿ١ذح ٌزٕخء ِغظمزً ِقش حٌزخ٘ش. " 

 أ( أعشد ِخ فٛق حٌخو .

حعّخ ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ عالِش  -رلشف حٌـش حعّخ ِـشٚسح  -د( حعظخشؽ : ) حعّخ ٌفعً ٔخعخ ، ٚر١ٓ عالِش اعشحرٗ 

 اعشحرٗ (

) خزش ؿٍّش حع١ّش (  .......................أفزلض حٌؾـشس  -ؿـ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ رخٌّطٍٛد أِخِٙخ :      

) خزش ؽزش  ؿٍّش (     ......................حٌّعٍُ  -) خزش ِفشد (     ......................... وؤْ حٌمو  -

 ) خزش ؿٍّش فع١ٍش (   .....................حٌّعٍّخص  - 

د( ١ٌض حٌّزٔزخص فخدلخص .   مع )أِغٝ ( رذي ١ٌض ٚغ١ش  ِخ ٠ٍضَ

 ٘ـ( حٌفذحث١خْ ِلزخْ ٌزٍذّ٘خ .   ) حدخً عٍٝ ٘زٖ حٌـٍّش ) اْ ( ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ (

حٌل١خس ِٓ عّخء ٚأسك ٚٔـَٛ ، ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌٕعُ ٚأفزلٕخ ًٕٔٙ ِٓ خ١شٖ ٚرشٖ ،  ٚعخث١ً٘ؤ ٌٕخ  وؼ١شس" اْ ٔعُ هللا ع١ٍٕخ  

 "  حٌزؾش٠شٚح٦خالؿ أِالًّ فٟ سمخٖ ، ٚٔفىش طفى١شحًّ عذ٠ذحًّ العظغالٌٙخ ٌخ١ش  رخٌؾىشفّٓ ٚحؿزٕخ أْ ٔئدٞ كك هللا 

 أعشد ِخ طلظٗ خو . -ٔ

ٔخعخ ٚر١ٓ ٔٛعٗ    -ِفعٛالًّ ِطٍك    -ٌفمشس : ) ِفعٛالًّ ٤ؿٍٗ  حعظخشؽ ِٓ ح -ٕ  حعّخًّ ٌلشف ٔخعخ  (. -خزشحًّ ٌفعً

أؿذ عٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش :  أ( اْ حٌغخثق ِغظّظع رآػخس ِقش . ر١ٓ ٔٛ  خزش اْ فٟ حٌـٍّش .     -ٖ

د( أفزلٕخ عع١ذ٠ٓ رعذ حٌٕـخف .    حكزف حٌٕخعخ ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .  

) ٔلٓ ِئدرْٛ دحثّخًّ (   أدخً عٍٟ حٌـٍّش حٌغخرمش " وخْ " ِشس  ، ٚ " اْ " ِشس آخشس ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .  -ٗ

ٚحٌفعً طقزق ِلزٛرخ ر١ٓ حٌمٛي ٠خ رٕٝ فٝ كشفخًّ وز١شحًّ ، فىٓ أ١ِٕخًّ  حٌقخٌلْٛ ، ٠لشؿ ع١ٍٙخ حٌّئ١ِٕٓ ِٓ ففخص " ح٤ِخٔش

" فٝ سمخء هللا ٚكذ حٌٕخط أِال ٠قذق ِع ٔفغٗ ِٚع غ١شٖ حٌٕخط ، ٚحعٍُ ٠خ رٕٝ أْ ح١ِ٤ٓ

 خو أ( أعشد ِخ طلظٗ

: د( حلشأ حٌفمشس ػُ أوًّ ِخ ٠ؤطٝ 

.................وٍّش كشفخ ِٕقٛرش ٤ٔٙخ  -ٕ       .............ٕ٘خ  ح٤ِخٔش ِٓ ففخص حٌّئ١ِٕٓ .  حٌخزش -ٔ

 ................٘ٛ  خزش أْ فٝ حٌفمشس حٌغخرمش -ٗ                                  .............وٍّش ِلزٛرخ طعشد  -ٖ

................. ٚٔٛعٗ 

ِفشد( - ؿٍّش فع١ٍش -ٕ٘خ : )ؿٍّش حع١ّش حٌظال١ِز حٌفخثمْٛ طمذسُ٘ حٌذٌٚش . حٌخزش  -ٔطخ١ش :  ؿـ(

( ِنخفخ ا١ٌٗ -رٗ  ِفعٛال -٠لمك حٌّغخٚحس ر١ٓ حٌٕخط . ) فخعال  حٌعذحٌش طلم١ك -ٕ

 حٌفخثمخص حٌطخٌزخصَ  وشِض حٌذٌٚش -ٕ . فٝ أِخوُٕٙ ٚحلفْٛ رخص حٌلشحط -ٔد( ع١ٓ حٌخطؤ ػُ فٛرٗ ف١ّخ ٠ؤطٝ  :      

ٌٙخ ٚع١ٌٍىُ ، رّٙخ اال عٍٝ صِالثٗ ٠ظٌفٛق ٚ ك١خٌطٗ فٝ حٌطخٌذ ٠ٌٕـق ٌٚٓ ، ؿ١ٌٍّظخْ ففظخْ ٚح٦خالؿ حٌقذق اْ  "  حٌؾزخد أ٠

ٌٓ  حٌظّغه ٌٓ  رٙخط١ . " ٠طٌٍزٗ ٌّٓ ٠ظٌلمك فخٌٕـخف ، عٙال حٌٕـخف٠ٌىْٛ  كظٝ حٌقفظ١

 . خو طلظٗ ِخ أعشد ) أ

ٌٓ  ٔخعخ ، ٌفعً خزشح  -فع١ٍشٌ  ؿٍّش ٠ٌٍٝ : خزشح ِخ حٌغخرمش حٌمطعش ِٓ حعظخشؽ ) د ٌٓ  ، ِـشٚسح حعّخ -ٔٛعٗ  ٚر١ عالِش  ٚر١

 ، ٚأعشرٗ . ٔخعخ ٌلشف حعّخ  -اعشحرٗ 

. ٠ٌٍضَ  ِخ ٚغ١شٌ  حٌـٍّش عٍٝ " ٌعً " أدخً . ِغشٚسحْ حٌظ١ٌٍّزحْ ) ؿـ

  فل١ٌلش  حٌـٍّش ٚحوظذ " أفزق " حكزف . ٔؾ١ط١ٌٓ حٌفالكْٛ أفزق ) د

ٚحكذ ِٕخ  وًسمخ هللا ، ٠ٚىْٛ أؿش٘خ عٕذ هللا ، فخكشفٛح عٍٝ رٌه ، ف١ٍض  فخكزٙخفن١ٍش طىغذ  حٌٕخط" لنخء كٛحثؾ 

 هلل . " هخعش٠ذسن ل١ّش ٘زٖ حٌٕعّش ٠ٚعًّ رٙخ 

 أ( أعشد ِخ طلظٗ خو فٝ حٌعزخسس حٌغخرمش .

خزشح ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ –أِش فعً  –خزشح ٌفعً ٔخعخ ، ٚر١ٓ ٔٛعٗ  –د( حعظخشؽ ِٓ حٌعزخسس حٌغخرمش : خزشح ِفشدح 

 ٔٛعٗ .

 ؿـ( أٔخ عع١ذ رخٌٕـخف . ) أدخً عٍٝ حٌـٍّش حٌغخرمش ) فخس ( ِشس ٚ ) اْ ( ِشس أخشٜ ٚحوظذ حٌـٍّش ِنزٛهش فٝ وً ِشس . (

 د( حٌّعٍُ ؽشكٗ ٚحمق . ) كٛي حٌخزش حٌـٍّش حالع١ّش اٌٝ ؿٍّش فع١ٍش (

فؾٍٗ خًٌّّّٙخ أعظّٗ ! ٚال طظىخعً فٝ هٍزٗ ، فخكشؿ عٍٝ أْ طىْٛ ِٓ حٌّظفٛل١ٓ ، ف، ف فخكزٗعٍٝ حٌعٍُ ؛ فبٔٗ ٠شفع  كش٠قخ" وٓ 

. "وؼ١ش

 أ( أعشد ِخ طلظٗ خو .
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خزشح ٌلشف ٔخعخ ، ٚر١ٓ ٔٛعٗ –د( حعظخشؽ ِٓ حٌمطعش حٌغخرمش : خزشح ؽزٗ ؿٍّش ٌفعً ٔخعخ 

أعٍٛد ٔٙٝ . –زظذأ ٚكٌٛٗ اٌٝ خزش ِفشد خزشح ؿٍّش حع١ّش ٌّ – 

 ؿـ( حؿعً وٍّش ) عّشٚ ( حعّخ ٌـ ) وخْ ( ِشس ٌٚـ ) اْ ( ِشس أخشٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أؾخثه ٚغ١ش ِخ ٠ٍضَ .

 د( حؿعً وٍّش ) حكظشحِخ ( ِفعٛال ِطٍمخ ِشس ، ِٚفعٛال ٤ؿٍٗ ِشس أخشٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أؾخثه

حٌّغظمزً ، ٚحٌّخٍقْٛ لٍٛرُٙ ِظعٍمش رؤٚهخُٔٙ ، ٚطمذَ حٌزالد ِشْ٘ٛ  عذسِعمٛد ع١ٍىُ ، فؤٔظُ  ح٠ًِ٤خ أرٕخء ِقش . اْ   "

" ٚاعالء ؽؤٔٗ  سفعظٗفٝ أعٕخلىُ ، ف١ٙخ ٌٍٕٙٛك رٗ ، ٚحٌعًّ عٍٝ  أِخٔشرّخ ٠ززٌْٛ ِٓ ؿٙذ ، ٌٚمذ أفزق حٌٛهٓ 

 . خو  طلظٗ ِخ أعشد ) أ

ٌٓ  ٔخعخ ، ٌلشف خزشح ٠ٌٍٝ : ِخ حٌغخرمش حٌمطعش ِٓ حعظخشؽ ) د ِنخفخ ا١ٌٗ . -ٔخعخ  ٌفعً حعّخ  -ٔٛعٗ  ٚر١

طخ١ش ح٦ؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ٌّخ طلظٗ خو ف١ّخ ٠ٍٝ : ) ؿـ

ِفعٛي ِطٍك [ -ِفعٛي ٤ؿٍٗ  -عٓ ٚهٕٗ . ] ِفعٛي رٗ  دفخعخلخطً حٌـٕذٜ  -ٔ

 فخعً [ -ِزظذأ  -ؽعٛس حٌعظّخء . ] خزش  حٌٛه١ٕش -ٕ

ِـشٚس [    -ِٕقٛد  -ِؼّشس . حعُ ] ِشفٛ   ؾـشسِشسص ر -ٖ

ح٤عّخي ، كظٝ  أـخصرظط٠ٛش ٚعخثً حٌّٛحفالص طط٠ٛشح وز١شح ، سغزش فٝ  حٌعٍّخء، ٌٚمذ ح٘ظُ  ِظعذدسٚعخثً حٌّٛحفالص   "

. " فخس حٌغفش ١ِغٛسح 

 . خو  طلظٗ ِخ أعشد ) أ

خزشح ٌٕخعخ . –ِفعٛي ِطٍمخ  –ِفعٛال ٤ؿٍٗ   -٠ٌٍٝ : ؿّع ِئٔغ عخٌّخ  ِخ حٌغخرمش حٌمطعش ِٓ حعظخشؽ ) د

حٌعٍّخء ٚسػش ح٤ٔز١خء . كذد حٌخزش فٝ حٌـٍّش حٌغخرمش ، ٚر١ٓ ٔٛعٗ . ) ؿـ

 د( " اْ حٌعخًِ ِخٍـ " . حؿعً حعُ اْ ٌٍّؼٕٝ حٌّزوش ٚر١ٓ ِخ ٠ٍضَ .

، ٚاْ ٌٍلنخسسخنشحء ، لخِض رٙخ ٔٙنش صسحع١ش ، ٚفٕخع١ش ، ٚعّشح١ٔش ، ٌٚزٌه أفزلض ِقش عٕٛحٔخ  ٚحكشرالدٔخ  "

 . " ح٦ٔـخصحصِؼّشح ١ٌغـً حٌظخس٠خ  طعخٚٔخحٌغخثل١ٓ ِغظّظعْٛ رّٕخظش٘خ ، فٍعً ؽزخرٙخ ٠ظعخْٚٔٛ 

 حٌخو . فٛق ِخ أعشد أ(

ٔخعخ ؿٍّش فع١ٍش . ٌلشف خزشحًّ  -كشفخ ٔخعخخ  -ٔخعخ  فعًٌ حعّخًّ  -حٌعزخسس : ِزظذأ ٚحمزطٗ رخٌؾىً  ِٓ حعظخشؽ د(

 أؿذ رّخ ٠طٍذ ِٕه أِخَ وً عئحي : ؿـ(

ؽزٗ ؿٍّش [ طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ . –ؿٍّش  –حٌعقخف١ش فٛق ح٤غقخْ . ٔٛ  حٌخزش : ] ِفشد  -ٔ

 أعالَ ِقش طشفشف فٝ وً ِىخْ . ] كٛي حٌخزش حٌـٍّش فع١ٍش اٌٝ خزش ِفشد [ -ٕ

أملٝ ؽزخد ِقش ِظعخ١ٔٚٓ . ] حكزف حٌفعً حٌٕخعخ ، ٚأعذ وظخرش حٌـٍّش فل١لش ِع حٌنزو رخٌؾىً [ -ٖ

 ] أدخً كشفخ ٔخعخخ عٍٝ حٌـٍّش ػُ غ١ش ِخ ٠ٍضَ [ حٌغخثلخْ عع١ذحْ .ـ ٗ

 التعبري الوظيفي
 حوظذ رشل١ش اٌٝ فذ٠ك ٌه طذعٖٛ ٌمنخء ح٤ؿخصس حٌق١ف١ش ِعه .

  

 

  َطعٍٓ ِذسعظه عٓ حٌم١خَ رشكٍش اٌٝ ؽشَ حٌؾ١خ ٚل١ّش حالؽظشحن خّغْٛ ؿ١ٕٙخ ؽخٍِش حٌغفش ٚح٦لخِش ٚحٌطعخ



  .  

 وظذ الفظش اسؽخد٠ش ٌضِالثه طلؼُٙ عٍٝ حٌمشحءس. ح

المرسل إلٌه / ..................... 
العنـــــــــــوان / ..................... 

صدٌقى العزٌز أدعوك لقضاء إجازة الصٌف معى والتمتع بجو مصر وشواطئها الساحرة
المرسل / ...................... 
العنوان / .......................

 اعالْ

حفالصطعٍٓ ِذسعش ) .......... ( عٓ حٌم١خَ رشكٍش اٌٝ ِذ٠ٕش ) ....... ( ٌّذس ) ......... ( ٚل١ّش حالؽظشحن ) ...... ( ؽخٍِش ٚعخثً حٌّٛ

ٚح٦لخِش ٚحٌطعخَ فّٓ ٠شغذ ف١ٍزخدس رظغـ١ً حعّٗ ٌذٜ ِؾشف حٌشكالص . 

ِع طل١خص ادحسس حٌّذسعش 

 الفظش 

حٌمشحءس غزحء حٌعمً ٚصحد حٌشٚف .



8102انفصم انذراسي األول انمراجعت اننهائيت  يئاذخبالا سدانساسهسهت ابن عاصم في انهغت انعربيت نهصف 

86 مركز  اننىر نخذماث انكمبيىحر واإلنخرنج ـ حم انعمارنت ـ بجىار مكخب انبريذ 

  إنى أحذ أصذقائك بانخارج حذعىه نزيارة مصر ومشاهذة معانمها انسياحيت  رسانتاكخب

 
 
 

 كتابة الدعوة 

 

 استشهادات لموضوعات التعبير
٠ّىٓ حالعظعخٔش رزعنٙخ ارح وخٔض طظالءَ ِع أفىخس ِٛمٛعه * 

 ( آياث قرآويت : قال تعاىل :1
  ( ْٛ ِذ ح٤َْلَقٝ حٌَِّزٞ رَخَسْوَٕخ َك ـِ ْغ َّ ٌْ َِ اٌَِٝ ح ٌَْلَشح ِذ ح ـِ ْغ َّ ٌْ َٓ ح ِِّ ِٖ ١ٌَْالًّ  َْ حٌَِّزٞ أَْعَشٜ رَِعْزِذ ُُعْزَلخ ْٓ آ٠َخطَِٕخ أَِّٗ ِِ ٌَُٗ ٌُِِٕش٠َُٗ 

 َٛ ١ُع حٌزَِق١شُ  ُ٘ ِّ  ( . حٌغَّ

  (ح ح َوز١ِشًّ ًّّٛ َّٓ ُعٍُ ٌَظَْعٍُ َٚ  ِٓ ط١َْ شَّ َِ َّْ فِٟ ح٤َْسِك  ٌِْىظَخِد ٌَظُْفِغُذ ًَ فِٟ ح لََن١َْٕخ اٌَِٝ رَِٕٟ اِْعَشحث١ِ َٚ . ) 

  ( َٚ ح  َْ فِٟ ح٤َْسِك فََغخدًّ ْٛ ٠َْغَع َٚ َ٘خ هللّاُ  َ ٍَْلْشِد أَْهفَؤ ح ٌِّ لَُذْٚح َٔخسًّ ْٚ خ أَ َّ َٓ ُوٍَّ ْفِغِذ٠ ُّ ٌْ (  هللّاُ الَ ٠ُِلذُّ ح

  ( َْ ٛ ُّ ُْ طُْشَك َ ٌََعٍَُّى حطَّمُٛح هللاَّ َٚ  ُْ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ سٌ فَؤَْفٍُِلٛح ر١َْ َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ خ ح َّ  ( . أَِّ

  ( ح حْرُوُشْٚح هللّاَ َوؼ١ِشًّ َٚ ُْ فِجَشًّ فَخْػزُظُْٛح  ُْٕٛح اَِرح ٌَم١ِظُ َِ َٓ آ َٙخ حٌَِّز٠ َْ ٠َخ أ٠َُّ ُْ طُْفٍَُلٛ  ( . ٌََّعٍَُّى

  ( َٓ خرِِش٠ َع حٌقَّ َِ َّْ هللّاَ  حْفزُِشْٚح اِ َٚ  ُْ ََ٘ذ ِس٠ُلُى طَْز َٚ الَ طََٕخَصُعْٛح فَظَْفَؾٍُْٛح  َٚ . ) 

  (َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُْ ٍَُى َّ ٍُْٛح فََغ١ََشٜ هللّاُ َع َّ ًِ حْع لُ َٚ . ) 

  ( ِٗ خ فٍََِْٕفِغ ًَ َفخٌِلًّ ِّ ْٓ َع ٍَْعز١ِذِ  َِ ٌِّ ٍَ خ َسرَُّه رَِظالَّ َِ َٚ َٙخ  ْٓ أََعخء فََع١ٍَْ َِ َٚ . ) 

  ( َُ َسرَُّه ح٤َْْوَش َٚ ُِ *  حْلَشْأ  ٌْمٍََ َُ رِخ ُْ *  حٌَِّزٞ َعٍَّ ُْ ٠َْعٍَ خ ٌَ َِ  َْ َٔغخ َُ ح٦ِْ  ( . َعٍَّ

  ( لُْٛح الَ طَفَشَّ َٚ ١عًّخ  ِّ ًِ هللّاِ َؿ ْٛح رَِلْز ُّ حْعظَِق َٚ. )                                  ( َٓ ١ِٕ ِِ ْقَش اِْ َؽخء هللّاُ آ ِِ  ( . حْدُخٍُْٛح 

  (خ ًّّ ٍْ دِّ ِصْدِٟٔ ِع لًُ سَّ َٚ                       . )                                   ( ٍُ أََِّه ٌََعٍٝ ُخٍٍُك َعِظ١ َٚ  . )

  ( ُٕٛح اِْ طَُٕقُشٚح َِ َٓ آ َٙخ حٌَِّز٠ ُْ ٠َخ أ٠َُّ ُى َِ ٠ُؼَزِّْض أَْلَذح َٚ  ُْ َ ٠َُٕقْشُو خء)     ( .      هللاَّ َّ ٌُْعٍَ ِٖ ح ْٓ ِعزَخِد ِِ  َ خ ٠َْخَؾٝ هللاَّ َّ  ( . أَِّ

  ( َْ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْعٍَ حٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْعٍَ ِٛٞ حٌَِّز٠ ًْ ٠َْغظَ َ٘ ًْ هللّاُ َخ١ْ )                     لُ َٚ ُىُش هللّاُ  ّْ َ٠ َٚ  َْ ُىُشٚ ّْ َ٠ َٚ َٓ خِوِش٠ َّ ٌْ ( .  ُش ح

  (ََّٝؽظ ُْ ُٙ لٍُُٛرُ َٚ ١عًّخ  ِّ ُْ َؿ ُٙ ( .  طَْلَغزُ

 ( أداديث وبويت :2
                      . " حهٍزٛح حٌعٍُ ِٓ حٌّٙذ اٌٝ حٌٍلذ "   . " ٓحهٍزٛح حٌعٍُ ٌٚٛ فٝ حٌق١ " 

  . " حٌعٍّخء ٚسػش ح٤ٔز١خء "                  . " اْ حٌّالثىش ٌظنع أؿٕلظٙخ ٌطخٌذ حٌعٍُ سمٝ رّخ ٠قٕع "

                                  . " ٝٔأرٜ ر١ِخ فمذ آرح ِٓ " " حٌّئِٓ ٌٍّئِٓ وخٌز١ٕخْ ٠ؾذ رعنٗ رعنخ "  .

 طشَ أٚي حٌغخدط حالرظذحثٟ حرٓ عخفُ ، ِشحؿعش كغٓ  ٚحٌغذحد رخٌظٛف١ك حٌذعٛحص أه١ذ ِع

سعخٌش

فذ٠مٟ حٌعض٠ض : .................... 

طل١ش ه١زش ٚرعذ 

أطؾشف رذعٛس ع١خدطىُ ٚحٌعخثٍش حٌىش٠ّش ٌض٠خسطٕخ ف ِقش ٘زش ح١ًٌٕ ٚٚحكش ح٤ِٓ ٚح٤ِخْ ٌظم١ُ ِعٕخ فظشس ؿ١ٍّش ر١ٓ أكنخْ حٌطز١عش 

حٌخالرش ٚحالعظّظخ  رـٛ٘خ حٌزذ٠ع ِٚؾخ٘ذس ِعخٌّٙخ حٌغ١خك١ش ٚح٦ٔـخصحص حٌعّاللش حٌظٟ طلممض عٍٝ أسمٙخ ٚص٠خسطىُ ٌٕخ طغعذٔخ دحثّخًّ 

ٚطزعغ فٟ لٍٛرٕخ حٌغشٚس ٚوُ ٔظّٕٝ ٌىُ الخِش عع١ذس .

 دعٛس

....( ٚرٌه فٝ ٠َٛ ..........-حؿظّخ   –ٔذٚس  –ِذسعش ...............رذعٛس ع١خدطىُ ٌلنٛس ...............)كفً  ٠غش

طىظًّ ععخدطٕخحٌغخعش.............. ٚرلنٛسوُ  حٌّٛحفك..................... رّغشف حٌّذسعش فٝ طّخَ


































































































































